
 

 

 

 

 



Atividades de Revisão 

Unidade 5 – Capítulo 1 – Dia de muito, véspera de nada 

Classes gramaticais e estrutura das palavras.  

 

1. Leia com atenção a frase a seguir, observando as palavras em destaque. 

A neve no Brasil ocorre de forma ocasional todos os anos entre os meses de junho e 

agosto, principalmente em regiões serranas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Paraná.  

Disponível em: http://parquedaciencia.blogspot.com/2013/08/a-neve-no-brasil.html. Acesso em: 12 mar. 2019. 

Das palavras destacadas, as únicas invariáveis são: 

a) entre e principalmente. 

b) neve, todos e principalmente. 

c) neve, ocorre, ocasional e todos. 

d) ocorre, ocasional, entre e principalmente. 

e) ocorre, ocasional, todos, entre e principalmente. 

 

2. A palavra em que o radical está corretamente destacado é: 

a) resolver. 

b) renovado. 

c) semicírculo. 

d) escandaloso. 

e) estudávamos. 

 

3. Considerando que prefixo é o afixo que se coloca antes do radical, a palavra que 

apresenta esse elemento é: 

a) ilhota. 

b) criança. 

c) realeza. 

d) cavalinho. 

e) desmotivação. 

 

4. A palavra que apresenta um afixo após o radical, ou seja, um sufixo,é: 

a) desleal. 

b) informal. 



c) realidade. 

d) vaivém. 

e) levantaram. 

 

5. Marque a alternativa que traz uma palavra com desinência nominal de número. 

a) Ônibus. 

b) Pires. 

c) Reflitas. 

d) Flores. 

e) Pensamos. 

 

Unidade 5– Capítulo 2 – Sociedade do hiperconsumo 

Formação das palavras por derivação prefixal 

 

1. Identifique a palavra formada por derivação prefixal.  

a) Recado. 

b) Refazer. 

c) Lealdade. 

d) Saboroso. 

e) Rapidamente. 

 

2. Em qual dos itens abaixo está presente um caso de derivação prefixal? 

a) Impossível. 

b) Índio. 

c) Idoso. 

d) Idioma. 

e) Igualitário. 

 

3. É exemplo de palavra formada por derivação prefixal: 

a) Derrotar. 

b) Destruir. 

c) Desmatar. 

d) Descer. 

e) Desejar. 



 

4. Leia com atenção o fragmento de texto a seguir. 

[...] Assim como hoje, os comerciantes perceberam que a comemoração do Dia das Mães 

poderia ser extremamente lucrativa, e viram nesta data, uma forma de lucro fácil. Anna lutou 

contra a atitude do comércio de desvirtuar a ideia original do evento [...] 

Disponível em: http://parquedaciencia.blogspot.com/2013/06/a-origem-do-dia-das-maes.html. Acesso em: 13 mar. 

2019. 

 

Identifique qual destas palavras retiradas do texto é formada por derivação prefixal.  

a) Vendedora. 

b) Jornalista. 

c) Extremamente. 

d) Desrespeito. 

e) Original. 

 

5. Das palavras a seguir, apenas uma não é formada por derivação prefixal. Identifique-a. 

a) Desejo. 

b) Desapego. 

c) Previsão.  

d) Submarino. 

e) Infelicidade. 

 

Unidade 6– Capítulo 2 – Contar sonhos 

Formação das palavras por derivação sufixal 

1. A única palavra a seguir formada por derivação sufixal é: 

a) retrato. 

b) desnível. 

c) seminovo. 

d) maria-mole. 

e) escavadeira. 

 

2. O processo de formação por derivação sufixal pode ser exemplificado pela palavra: 

a) jornal. 

b) alerta. 

c) desleal. 



d) horário. 

e) incerto. 

 

3. A frase a seguir que apresenta palavra formada por derivação sufixal é: 

a) Deixe de criancice — pediu a mãe. 

b) Ninguém apontou outra solução. 

c) Rosas são flores que agradam a todos. 

d) João e Pedro são meninos bem-educados. 

e) O médico receitou um remédio para baixar a febre. 

 

4. Qual alternativa apresenta palavra formada por um sufixo diminutivo? 

a) Gosto de ir à sorveteria. 

b) Ali perto corria um riacho. 

c) O fogaréu destruiu o bosque. 

d) A lealdade é uma importante virtude. 

e) A chuvarada assustou os motoristas.  

 

 

5. Marque a alternativa em que o sufixo é utilizado para formar um adjetivo. 

a) Velhice. 

b) Predeterminar. 

c) Pavoroso. 

d) Sofrimento. 

e) Arrumadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


