
 
 
 
 
 
 

 
CONTEÚDOS TRABALHADOS (BIMESTRE 1): Formação lexical; Fonologia. 
 

 
(1) Enem 2010) – Adaptado. 

Carnavália 

 

Repique tocou 

O surdo escutou 

E o meu corasamborim 

Cuíca gemeu, será que era meu, quando ela passou 

por 

mim? 
[…] ANTUNES, A.; BROWN, C.; MONTE, M. Tribalistas, 2002 (fragmento) 

No terceiro verso, o vocábulo “corasamborim”, que é a 

junção coração + samba + tamborim, refere-se, ao mesmo 

tempo, a elementos que compõem uma escola de samba e a 

situação emocional em que se encontra o autor da 

mensagem, com o coração no ritmo da percussão. Essa 

palavra corresponde a um(a) 

(A) Estrangeirismo, uso de elementos linguísticos 

originados em outras línguas e representativos de 

outras culturas. 

(B) Neologismo, criação de novos itens linguísticos, 

pelos mecanismos que o sistema da língua 

disponibiliza. 

(C) Gíria, que compõe uma linguagem originada em 

determinado grupo social e que pode vir a se 

disseminar em uma comunidade mais ampla. 

(D) Regionalismo, por ser palavra característica de 

determinada área geográfica. e) termo técnico, dado 

que designa elemento de área específica de 

atividade. 

(E) Hibridismo, pois trata-se da união de vários 

vocábulos de línguas diferentes. 

 

(2) Indique a palavra que foge ao processo de formação de 

chapechape: 

(A) Zunzum.        

(B) Reco-reco.        

(C) Toque-toque. 

(D) Tlim-tlim. 

(E) Vivido. 

 

(3) Assinale a série de palavras em que todas são formadas 

por parassíntese: 

(A) Acorrentar, esburacar, despedaçar, amanhecer 

(B) Solução, passional, corrupção, visionário 

(C) Enrijecer, deslealdade, tortura, vidente 

(D) Biografia, macróbio, bibliografia, asteroide 

(E) Acromatismo, hidrogênio, litografar, idiotismo 

 

(4) A palavra resgate é formada por derivação: 

(A) Prefixal         

(B) Sufixal         

(C) Regressiva 

(D) Parassintética 

(E) Imprópria 

 

 

 

(5) Assinale a opção em que nem todas as palavras são de 

um mesmo radical: 

(A) Noite, anoitecer, noitada     

(B) Luz, luzeiro, alumiar     

(C) Incrível, crente, crer 

(D) Festa, festeiro, festejar 

(E) Riqueza, ricaço, enriquecer 

 

(6) Aponte 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 - plenilúdio – despedaça 

 

(7) A palavra que apresenta tantos fonemas quantas são as 

letras que a compõem é: 

(A) Importância 

(B) Milhares 

(C) Sequer 

(D) Técnica 

(E) Adolescente 

 

(8) Em qual das palavras abaixo a letra x apresenta não um, 

mas dois fonemas? 

(A) Exemplo 

(B) Complexo 

(C) Próximos 

(D) Executivo 

(E) Luxo 

 

(9) Assinale a alternativa que não apresenta todas as 

palavras separadas corretamente. 

(A) de-se-nho, po-vo-ou, fan-ta-si-a, mi-lhões 

(B) di-á-rio, a-dul-tos, can-tos, pla-ne-ta 

(C) per-so-na-gens, po-lí-cia, ma-gia, i-ni-ci-ou 

(D) con-se-guir, di-nhei-ro, en-con-trei, ar-gu-men-tou 

(E) pais, li-ga-ção, a-pre-sen-ta-do, au-tên-ti-co 

 

(10) Acerca da palavra “nhoque” pode-se afirmar que: 

(A) Possui 6 fonemas e 2 dígrafos 

(B) Possui 4 fonemas e 1 dígrafo. 

(C) Possui 6 fonemas e 1 dígrafo. 

(D) Possui 4 fonemas e 2 dígrafos. 

(E) Possui 5 fonemas e 2 dígrafos. 
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