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1. ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA PALAVRA (MORFEMAS);

2. NEOLOGISMO.
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As palavras são formadas por: 
Radical; 
Vogal Temática; 
Tema;
Desinências;
Afixos. 
Esses 5 elementos chamam-se Morfemas 
e compõem a estrutura das palavras. 
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Radical é o morfema base, onde consta o significado principal da 
palavra. Exemplo:

Pedra – pedreiro – pedrinha – apedrejar

OBS.: Existem palavras formadas apenas de radical, como é o caso de 
sofá, amor, café, animal, dor, paz, tatu.
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Vogal Temática - Vogal que vem após o radical, caracterizando nomes e verbos. 

Vogais Temáticas Nominais (-a, -e, -o)  - São átonas e finais. 

Exemplo: Banana, poeta, rosa, mesa, triste, livro, rico, sono.

Vogais Temáticas Verbais – (-a, -e, -i) 

Falar   -   1ª conjugação

Entender  - 2ª conjugação

Sorrir   - 3ª conjugação
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Desinência é o morfema que indica o gênero e número (nomes) e  
pessoa, número, modo e tempo (verbos). 

Desinência nominal: indica o gênero feminino ou masculino e o plural 
dos nomes como substantivos, adjetivos, numerais e pronomes.

 Ex.: MENIN – A – S

    Menin: radical
    a: desinência de gênero
    s: desinência de número
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• Desinência Verbal: indica número e pessoa (desinências número-pessoais) e 
modo e tempo (desinências modo-temporais) dos verbos.

    CANT – Á – VA – MOS

Cant: radical
á: vogal temática
va: desinência modo-temporal
mos: desinência número-pessoal
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Afixo é o  morfema acrescentado ao radical que possibilita a formação 
de novas palavras. Há dois tipos de afixos:

 Prefixos: são afixos colocados antes do radical. 
     Ex.: Infeliz,  ANTEbraço,   Inativo,   Impermeável,   SOBREpor

 Sufixos : são afixos colocados depois do radical. 
     Ex.: felizmente,   homemZARRÃO,  caldeirão, partícula, cãoZINHO
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Vogais e Consoantes de Ligação - surgem para facilitar a pronúncia. 

Plen – i – tude,
Carn – í – voro
Gas – Ô - metro

Cha –l – eira
Pau – l – a – da
Café - T - eira
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Neologismo
   Beijo pouco, falo menos ainda.

Mas invento palavras 
Que traduzem a ternura mais funda
E mais cotidiana. 
Inventei, por exemplo, o verbo teadorar.
Intransitivo: 
Teadoro, Teodora. 

                                            Manuel Bandeira

   * O verbo “teadorar” é um neologismo.
     Só se inventam verbos terminados em
     sufixo “ar”.                                   
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1. Classifique os elementos mórficos da forma verbal achávamos 
(ach-á-va-mos).
a) ach

b)  á

c)  va

d)  mos
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2. Classifique os elementos mórficos da palavra amigos 
(amig-o-s).

a) amig

b)  o

c)  s
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3. Assinale a opção que não apresenta desinência de gênero.

a) divertida

b) respeitoso

c) fantasia

d) aborrecido
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4. Indique em qual opção há um erro na identificação do elemento 
mórfico.

a) chaleira: consoante de ligação.

b) lentamente: sufixo.

c) antiga: desinência indicativa do feminino.

d) purê: vogal temática
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5. Com relação à estrutura das palavras da Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a)Os morfemas que indicam as flexões das palavras variáveis da língua são 
chamados de desinências nominais ou verbais.
b) A vogal ou consoante de ligação é um morfema incapaz de facilitar a emissão do 
som das palavras.
c) O radical é um morfema comum às palavras que pertencem ao mesmo campo 
semântico.
d) O elemento que liga o radical às desinências é chamado de vogal temática.
e) Afixos são morfemas que se colocam antes ou depois do radical, alterando sua 
significação básica.

B
16



6. Na palavra “apátrida”, o prefixo a acrescenta ao significado do 
substantivo “pátria” a ideia de:

a) Explicação.

b) Negação.

c) Origem.

d) Adição.

e) Acréscimo.
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7. Identifique as seguintes desinências modo temporais.

a) -va

b) –ra (tônica)

c) -sse

d) –ria

e) _ ra (átona)
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8. Assinale a opção que apresenta desinência de número.

a) Pires

b) todos

c) lápis

d) vírus

e) tênis
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1. Marque a alternativa incorreta com relação à classificação dos 
elementos mórficos destacados nas palavras:

a) Planejam – M – desinência número-pessoal
b) Vejo – O – desinência modo-temporal
c) Bonita – A – desinência de gênero.
d) Embelezar – EM – prefixo.
e) Lealdade – DADE – prefixo
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2. Assinale a alternativa que corresponda ao elemento que contém o 
significado básico da palavra:

a) desinência

b) radical

c) tema

d) afixo

e) consoante de ligação
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FORMAÇÃO DE PALAVRAS
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