
 
 

 

  DAILY MARQUES  

   LÍNGUA PORTUGUESA  

 ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO FIANL                                       NOTA                               

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS  

      9º  3ª  35,0 22,8   12 19   

 Querido(a) aluno(a).  

Com base no livro didático, nas folhas de exercícios e nos exercícios do caderno, 

faça as atividades de recuperação com muita atenção.  

ASSUNTO: Estrutura e formação de palavras e crase.                           

Instruções: 

 Leia atentamente cada questão antes de resolvê-la. Sua atividade deverá ser feita, a 
princípio,  a lápis, de maneira clara e organizada e depois transcrita a caneta,  pois a 
revisão só será realizada quando todas as questões abertas  e fechadas estiverem 
corretamente preenchidos a tinta. 

 Esta atividade contém 25 questões. 
 Boa atividade.  

 

Questão 1                                                                                                            1,4 

ASSINALE a alternativa cujas palavras são, respectivamente, formadas por 
justaposição, aglutinação e parassíntese: 
a) varapau - girassol - enfaixar 

b) pontapé - anoitecer - ajoelhar 

c) maldizer - petróleo - embora 

d) vaivém - pontiagudo - enfurece 

e) penugem - plenilúnio - despedaça 

Questão 2                                                                                                          1,4 

O mesmo processo de formação da palavra "feminismo” é observado em: 

a) envelhecer 

b) envergonhados 

c) desapontado 

d) cruelmente 

e) infraestrutura 



 

 

Questão 3                                                                                                              1,4 

Considerando o processo de formação de palavras, relacione a coluna da direita 
com a da esquerda: 

 

a) 3, 4, 2, 5, 1 

b) 2, 4, 3, 1, 5 

c) 4, 1, 5, 3, 2 

d) 2, 4, 3, 5, 1 

e) 4, 1, 5, 2, 3 

 

Questão 4                                                                                                             1,4 

Assinale a alternativa em que a palavra não é formada por derivação regressiva: 

a) comuna 

b) âncora 

c) boteco 

d) corte 

e) agito 

 

Questão 5                                                                                                             1,4 

As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por: 

a) derivação 

b) onomatopeia 

c) parassintética 

d) composição 

e) prefixação 

 

 

 



 

 

Questão 6                                                                                                               1,4 

Em qual dos itens abaixo está presente um caso de derivação parassintética: 

a) operaçãozinha                                     

b) conversinha                                          

c) principalmente 

d) assustadora 

e) obrigadinho 

Questão 7                                                                                                               1,4 

Analise as afirmações e indique a alternativa correta. 

I. marítimo, terreiro e âncora são formados pelo processo de derivação. 

II. Desconhecido, pessimismo e sociedade são formados pelo processo de 
derivação parassintética. 

III. Trabalho, choro e carro são formados pelo processo de derivação regressiva. 

IV. Infelizmente, alarme e indisposto são formados pelo processo de derivação 
sufixal. 

V. Refazer, desfazer e felizmente são formados pelo processo de derivação 
prefixal. 

a) I, II e V estão corretas. 

b) IV e V estão corretas. 

c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas. 

 

Questão 8                                                                                                              1,4 

Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. 

I. A derivação imprópria ocorre quando uma palavra, pertencente a uma 
determinada classe (substantivo, adjetivo e outras...), é utilizada como se fosse de 
outra classe gramatical. 
II. O coelho verde saiu correndo. - apresenta uma derivação imprópria. 
III. O amanhecer de ontem foi magnífico. - apresenta uma derivação imprópria. 

 

a) Apenas I é correta. 

b) Apenas II é correta. 

c) Apenas I e II estão corretas. 



 

 

d) Apenas I e III estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 9                                                                                                               1,4 

Relacione a 2ª coluna de acordo com o seguinte código: 

( I) Derivação prefixal                       (     ) pombo-correio 

( II) Derivação sufixal                       (     ) os guerrilheiros efetuaram ataques relâmpagos 

(III) Derivação parassintética           (     ) retroagir 

(IV) Derivação imprópria                  (     ) deslocamento 

(V) Aglutinação                                (     ) planalto 

(VI) Justaposição                             (     ) entristecer 

 

Questão 10                                                                                                             1,4 

Analisando os versos de Guimarães Rosa: “Eu juro que nunca vi moça tão bonitonazinha 

como a senhora (...) / “E bala é um pedacinhozinho de metal.” 

a – Descreva a referida ocorrência levando em consideração o processo que constitui a 

formação das palavras. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Questão 11                                                                                                             1,4 

Analise atentamente o poema a seguir, atentando-se para as questões pertinentes ao 
mesmo: 

                                                    F o r m a 
                                                  R e f o r m a 
                                                  D i s f o r m a 
                                                 T r a n s f o r m a 
                                                   C o n f o r m a 
                                                      I n f o r m a 
                                                        F o r m a 

a – Estamos diante de um poema concreto de autoria de José Lino Grünewald. Escreva qual 

o processo de formação de palavras foi usado nesse texto.  

__________________________________________________________________________ 

b – Indique a classe gramatical a que pertence o radical e as demais palavras que dele se 

originaram. 

__________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Questão 12                                                                                                              1,4 

O processo que gerou o substantivo brilhante, a partir do adjetivo brilhante, é chamado: 

a) reduplicação 

b) regressão 

c) derivação imprópria   

d) parassíntese 

e) aglutinação 

Questão 13                                                                                                            1,4 

NÃO  é composição por AGLUTINAÇÃO: 

a) fidalgo 

b) petróleo 

c) manda - chuva 

d) aguardente 

e) horticultura 

Questão 14                                                                                                             1,4 

Assinale o vocábulo que apresenta o mesmo processo de formação de vaga-lume: 

a) descobriu 

b) lembrança 

c) encantamento 

d) doçura 

e) fios-de-ovos 

Questão 15                                                                                                             1,4 

As palavras perda, corredor e saca-rolha são formadas, respectivamente, por: 

a) derivação regressiva, derivação sufixal, composição por justaposição 

b) derivação regressiva, derivação sufixal, derivação parassintética 

c) composição por aglutinação, derivação parassintética, derivação regressiva 

d) derivação parassintética, composição por justaposição, composição por 

aglutinação 

e) composição por justaposição, composição por aglutinação, derivação prefixal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questão 16                                                                                                             1,4 

Quanto à formação de palavras, aponte o exemplo que não corresponde à afirmação: 

a) infeliz – derivação prefixal 

b) inutilmente – derivação prefixal e sufixal 

c) couve-flor – composição por justaposição 

d) planalto – composição por aglutinação 

e) semideus – composição por aglutinação 

 

Questão 17                                                                                                             1,4 

 Assinale a alternativa cujo prefixo sub  tem o sentido de “posterioridade”. 

a) sublinhar                                     

b) subsequente                              

d) subjacente 

c) subdesenvolvimento 

e) submisso  

 

Questão 18                                                                                                             1,4 

Assinale a alternativa em que uma das palavras não é formada por prefixação. 

a) readquirir, predestinado, propor 

b) irregular, amoral, demover 

c) remeter, conter, antegozar 

d) irrestrito, antípoda, prever 

e) dever, deter, antever. 

 

Questão 19                                                                                                             1,4 

 Em: recheio, fruta-do-conde e cruzamento passaram, respectivamente, pelos 

seguintes processos de formação: 

a) hibridismo, derivação sufixal e composição. 

b) derivação prefixal, composição e derivação sufixal. 

c) derivação prefixal, hibridismo e derivação sufixal. 

d) hibridismo, derivação sufixal e derivação prefixal. 

e) derivação sufixal, hibridismo e composição. 

 

 

 

 



 

 

Questão 20                                                                                                             1,4 

 Considerando o processo de formação de palavras, relacione a coluna da direita 

com a da esquerda: 

1. derivação imprópria                   (  ) desenredo 

2. prefixação                                  (  ) narrador 

3. prefixação e sufixação               (  ) infinitamente 

4. sufixação                                    (  ) o voar 

5. composição por justaposição     (  ) pão de mel 

Identifique a alternativa que apresenta a numeração em sequência correta: 

a) 3, 4, 2, 5, 1 

b) 2, 4, 3, 1, 5 

c) 4, 1, 5, 3, 2 

d) 2, 4, 3, 5, 1 

e) 4, 1, 5, 2, 3 

 

Questão 21                                                                                                             1,4 

 Marque a alternativa que contenha o uso incorreto do acento grave (crase) no indicativo de 

horas: 

a) Às dez da manhã tenho exame marcado. 

b) Às sete horas começamos a trabalhar. 

c) Das cinco às sete horas o trânsito fica impraticável. 

d) A festa começa às 22h. 

e) A entrevista foi marcada para às 14h. 

Questão 22                                                                                                             1,4 

  Marque a alternativa que completa o período adequadamente: 

 

_____ minhas tias chegaram ____ sete horas da manhã e foram direto _____ feira 

para fazerem _______ compras de natal. 

 

a) As /às / à / as 

b) As/ as / a / à 

c) As / às / a / as 

d) Ás / as / à / às 

e) Às / as / a / às 

 

 

 



 

 

Questão 23                                                                                                             1,4 

 Analisando as sentenças: 

I. A vista disso, devemos tomar sérias medidas. 

II. Não fale tal coisa as outras. 

III. Dia a dia a empresa foi crescendo. 

IV. As sete da manhã ainda ouvíamos os rojões. 

Podemos deduzir que: 

a) As sentenças III e IV não têm crase. 

b) Todas as sentenças têm crase. 

c) Apenas a sentença IV não tem crase. 

d) Apenas a sentença III não tem crase. 

e) Nenhuma sentença tem crase. 

Questão 24                                                                                                             1,4 

 Em alguns nomes de lugares femininos não é correto utilizar a crase. Assinale a alternativa 

em que ocorre esse uso incorreto: 

a) Marta foi à Itália. 

b) Joana foi à Bahia. 

c) Jonas foi à Argentina. 

d) Marcos foi à Londres. 

e) Não há alternativa incorreta. 

Questão 25                                                                                                             1,4 

 A frase em que o acento grave indica corretamente a ocorrência de crase é: 

a) Ele deve muito aos pais, que sempre lutaram ombro à ombro para garantir-lhe um bom 

tratamento médico. 

b) Puseram a vítima e o acusado frente à frente, para o possível reconhecimento do 

agressor. 

c) Acompanhou-o passo à passo durante sua estada no Brasil. 

d) Quero que você fique bem à vontade para negar meu pedido, se não puder atendê-lo. 

e) Ele sempre vem à pé, por isso costuma atrasar-se.  


