
Prefeitura Municipal de Limeira do Estado de São Paulo

LIMEIRA-SP
Comum Nível Médio 

DZ054-N9



Todos os direitos autorais desta obra são protegidos pela Lei nº 9.610, de 19/12/1998.
Proibida a reprodução, total ou parcialmente, sem autorização prévia expressa por escrito da editora e do autor. Se você 

conhece algum caso de “pirataria” de nossos materiais, denuncie pelo sac@novaconcursos.com.br.

www.novaconcursos.com.br

sac@novaconcursos.com.br

OBRA

Prefeitura Municipal de Limeira do Estado de São Paulo

Comum Nível Médio 

Concurso Público – Edital nº 01/2019

AUTORES
Matemática - Prof º Bruno Chieregatti e João de Sá Brasil

Raciocínio Lógico - Prof º Bruno Chieregatti e João de Sá Brasil
Língua Portuguesa - Profª Zenaide Auxiliadora Pachegas Branco

Noções de Informática - Prof º Ovidio Lopes da Cruz Netto

PRODUÇÃO EDITORIAL/REVISÃO
Robson Silva
Leandro Filho
Christine Liber

DIAGRAMAÇÃO
Renato Vilela

Victor Andrade

CAPA
Joel Ferreira dos Santos



APRESENTAÇÃO

PARABÉNS! ESTE É O PASSAPORTE PARA SUA APROVAÇÃO.

A Nova Concursos tem um único propósito: mudar a vida das pessoas. 
Vamos ajudar você a alcançar o tão desejado cargo público. 
Nossos livros são elaborados por professores que atuam na área de Concursos Públicos. Assim a matéria 
é organizada de forma que otimize o tempo do candidato. Afinal corremos contra o tempo, por isso a 
preparação é muito importante. 
Aproveitando, convidamos você para conhecer nossa linha de produtos “Cursos online”, conteúdos 
preparatórios e por edital, ministrados pelos melhores professores do mercado. 
Estar à frente é nosso objetivo, sempre. 
Contamos com índice de aprovação de 87%*. 
O que nos motiva é a busca da excelência. Aumentar este índice é nossa meta. 
Acesse www.novaconcursos.com.br e conheça todos os nossos produtos. 
Oferecemos uma solução completa com foco na sua aprovação, como: apostilas, livros, cursos online, 
questões comentadas e treinamentos com simulados online. 
Desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua vida! 
Obrigado e bons estudos!

*Índice de aprovação baseado em ferramentas internas de medição.

CURSO ONLINE

PASSO 1
Acesse:
www.novaconcursos.com.br/passaporte

PASSO 2
Digite o código do produto no campo indicado 
no site.
O código encontra-se no verso da capa da 
apostila.
*Utilize sempre os 8 primeiros dígitos.
Ex: JN001-19

PASSO 3
Pronto!
Você já pode acessar os conteúdos online.



SUMÁRIO

MATEMÁTICA

Conjuntos......................................................................................................................................................................................................... 01
Sistema de Numeração: Classes. Números ordinais. Números Reais: Operações com números reais: Resolução 
de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação..........................................................

04

Múltiplos e Divisores: Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de divisibilidade por 2, 3 e Divisibilidade 
por 10, 100, 1000. Máximo Divisor Comum.........................................................................................................................................

12

Decomposição em fatores primos.......................................................................................................................................................... 14
Números Fracionários: Frações equivalentes. Simplificação de frações. Redução ao Menor Denominador 
Comum. Operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Números Decimais: Representação e leitura. 
Operações........................................................................................................................................................................................................

16

Números e grandezas proporcionais. Razão e proporção............................................................................................................ 23
Regra de três simples direta e inversa................................................................................................................................................... 26
Porcentagem: Operações para uso no dia-a-dia.............................................................................................................................. 28
Acréscimos e descontos percentuais..................................................................................................................................................... 31
Sistema Monetário Brasileiro.................................................................................................................................................................... 32
Sistema de Medidas: Unidades de comprimento, superfície, capacidade, volume, tempo e massa........................... 35
Múltiplos e submúltiplos. Operações para uso no dia-a-dia. Fatoração e Produtos Notáveis........................................ 40
Equações e sistemas de equações do 1º grau. Resolução de problemas............................................................................... 40
Função do 2º grau. Gráficos. Discussão................................................................................................................................................ 42
Inequações e Equações do 2º grau. Resolução. Soma e Produto das raízes........................................................................ 45
Trigonometria no triângulo retângulo. Funções trigonométricas. Relações entre as funções........................................... 49
Matrizes. Determinantes. Regra de Crammer. Logaritmos decimais. Propriedades........................................................... 53
Equações Geometria Plana: Ângulos. Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros, circunferência e círculo. 
Relações métricas no triângulo retângulo..........................................................................................................................................

59

Geometria Espacial....................................................................................................................................................................................... 65

RACIOCÍNIO LÓGICO

Estruturas lógicas, proposições, valores lógicos. Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e 
conclusões. Lógica proposicional: proposições simples e compostas; silogismo e tautologia; tabelas-verdade; 
equivalências; leis de Morgan; diagramas lógicos............................................................................................................................

01

Aspectos econômicos, políticos e sociais do mundo, do Brasil, de São Paulo e Pindamonhangaba................................. 05
Atualidades do Brasil e do mundo......................................................................................................................................................... 08
Esportes, turismo e lazer............................................................................................................................................................................. 15
Economia mundial, nacional, estadual e municipal........................................................................................................................ 16
Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos e geométricos...................................................................................... 31
Análise combinatória: combinações, arranjos e permutações, Probabilidades.................................................................... 34



SUMÁRIO

LÍNGUA PORTUGUESA

Fonologia: Conceitos básicos, Classificação dos fonemas, Sílabas . Encontros Vocálicos, Encontros Consonantais, 
Dígrafos, Divisão silábica,...........................................................................................................................................................................

01

Ortografia: Conceitos básicos, O Alfabeto, Orientações ortográficas....................................................................................... 03
Acentuação: Conceitos básicos, Acentuação tônica, Acentuação gráfica, Os acentos, Aspectos genéricos das 
regras de acentuação, As regras básicas, As regras especiais, Hiatos, Ditongos, Formas verbais seguidas de 
pronomes, Acentos diferenciais..............................................................................................................................................................

05

Morfologia: Estrutura e Formação das palavras, Conceitos básicos, Processos de formação das palavras, 
Derivação e Composição, Prefixos, Sufixos, Tipos de Composição, Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares, 
Classe de Palavras........................................................................................................................................................................................

08

Sintaxe: Termos Essenciais da Oração, Termos Integrantes da Oração, Termos Acessórios da Oração, Período, 
Sintaxe de Concordância, Sintaxe de Regência, Sintaxe de Colocação, Funções e Cargos das palavras “que” e 
“se”......................................................................................................................................................................................................................

49

Sinais de Pontuação...................................................................................................................................................................................... 72
Problemas gerais da língua culta: O uso do hífen, O uso da Crase.......................................................................................... 76
Interpretação e análise de Textos............................................................................................................................................................. 82
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração, Dissertação, Tipos de Discurso, Qualidades de defeitos de um 
texto, Coesão Textual..................................................................................................................................................................................

89

Estilística: Figuras de linguagem, Vícios de Linguagem................................................................................................................. 90

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Noções de hardware............................................................................................................................................................................................ 01
Noções de sistema operacional (ambiente Windows)............................................................................................................................ 05
Edição de textos, planilhas e apresentações (Office 2013 ou superior).......................................................................................... 14
Uso de Internet: navegador; recursos do navegador; busca na Internet; uso de ferramenta de mensagem eletrônica 
(e-mail, anti spam e listas)................................................................................................................................................................................. 43
Noções de segurança (senhas, prevenção de vírus e outros códigos maliciosos, antivírus, SPAM e antispam, cópias 
de segurança)......................................................................................................................................................................................................... 57



LÍNGUA PORTUGUESA

ÍNDICE

Fonologia: Conceitos básicos, Classificação dos fonemas, Sílabas . Encontros Vocálicos, Encontros Consonantais, 
Dígrafos, Divisão silábica,...........................................................................................................................................................................

01

Ortografia: Conceitos básicos, O Alfabeto, Orientações ortográficas....................................................................................... 03
Acentuação: Conceitos básicos, Acentuação tônica, Acentuação gráfica, Os acentos, Aspectos genéricos das 
regras de acentuação, As regras básicas, As regras especiais, Hiatos, Ditongos, Formas verbais seguidas de 
pronomes, Acentos diferenciais..............................................................................................................................................................

05

Morfologia: Estrutura e Formação das palavras, Conceitos básicos, Processos de formação das palavras, 
Derivação e Composição, Prefixos, Sufixos, Tipos de Composição, Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares, 
Classe de Palavras........................................................................................................................................................................................

08

Sintaxe: Termos Essenciais da Oração, Termos Integrantes da Oração, Termos Acessórios da Oração, Período, 
Sintaxe de Concordância, Sintaxe de Regência, Sintaxe de Colocação, Funções e Cargos das palavras “que” e 
“se”......................................................................................................................................................................................................................

49

Sinais de Pontuação...................................................................................................................................................................................... 72
Problemas gerais da língua culta: O uso do hífen, O uso da Crase.......................................................................................... 76
Interpretação e análise de Textos............................................................................................................................................................. 82
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração, Dissertação, Tipos de Discurso, Qualidades de defeitos de um 
texto, Coesão Textual..................................................................................................................................................................................

89

Estilística: Figuras de linguagem, Vícios de Linguagem................................................................................................................. 90



1

LÍ
N

G
UA

 P
O

RT
U

G
U

ES
A

FONOLOGIA: CONCEITOS BÁSICOS, 
CLASSIFICAÇÃO DOS FONEMAS, SÍLABAS, 
ENCONTROS VOCÁLICOS, ENCONTROS 
CONSONANTAIS, DÍGRAFOS, DIVISÃO 
SILÁBICA. 

LETRA E FONEMA

A palavra fonologia é formada pelos elementos gregos 
fono (“som, voz”) e log, logia (“estudo”, “conhecimento”). 
Significa literalmente “estudo dos sons” ou “estudo dos 
sons da voz”.  Fonologia é a parte da gramática que 
estuda os sons da língua quanto à sua função no sistema 
de comunicação linguística, quanto à sua organização e 
classificação. Cuida, também, de aspectos relacionados à 
divisão silábica, à ortografia, à acentuação, bem como da 
forma correta de pronunciar certas palavras. Lembrando 
que, cada indivíduo tem uma maneira própria de realizar 
estes sons no ato da fala. Particularidades na pronúncia 
de cada falante são estudadas pela Fonética.

Na língua falada, as palavras se constituem de 
fonemas; na língua escrita, as palavras são reproduzidas 
por meio de símbolos gráficos, chamados de letras 
ou grafemas. Dá-se o nome de fonema ao menor 
elemento sonoro capaz de estabelecer uma distinção 
de significado entre as palavras. Observe, nos exemplos 
a seguir, os fonemas que marcam a distinção entre os 
pares de palavras: 

amor – ator   /   morro – corro   /   vento - cento

Cada segmento sonoro se refere a um dado da língua 
portuguesa que está em sua memória: a imagem acústica 
que você - como falante de português - guarda de cada 
um deles. É essa imagem acústica que constitui o fonema. 
Este forma os significantes dos signos linguísticos. 
Geralmente, aparece representado entre barras: /m/, /b/, 
/a/, /v/, etc.

O fonema não deve ser confundido com a letra. Esta 
é a representação gráfica do fonema. Na palavra sapo, 
por exemplo, a letra “s” representa o fonema /s/ (lê-se 
sê); já na palavra brasa, a letra “s” representa o fonema 
/z/ (lê-se zê).

Às vezes, o mesmo fonema pode ser representado 
por mais de uma letra do alfabeto. É o caso do fonema 
/z/, que pode ser representado pelas letras z, s, x: zebra, 
casamento, exílio.

Em alguns casos, a mesma letra pode representar 
mais de um fonema. A letra “x”, por exemplo, pode 
representar:

A) o fonema /sê/: texto
B) o fonema /zê/: exibir
C) o fonema /che/: enxame
D) o grupo de sons /ks/: táxi

O número de letras nem sempre coincide com o 
número de fonemas.

Tóxico:

fonemas: /t/ó/k/s/i/c/o/
  1 2 3 4 5 6 7

letras: t  ó  x  i  c  o
  1 2  3  4 5  6

Galho:

fonemas: /g/a/lh/o/
  1 2  3  4 

letras: g a  l h o
  1 2 3 4 5

As letras “m” e “n”, em determinadas palavras, não 
representam fonemas. Observe os exemplos: compra, 
conta. Nestas palavras, “m” e “n” indicam a nasalização 
das vogais que as antecedem: /õ/. Veja ainda: nave: o /n/ 
é um fonema; dança: o “n” não é um fonema; o fonema é 
/ã/, representado na escrita pelas letras “a” e “n”.

A letra h, ao iniciar uma palavra, não representa 
fonema.

Hoje:

fonemas: ho / j / e /
  1   2   3

letras: h o j e
  1 2 3 4

Classificação dos Fonemas
Os fonemas da língua portuguesa são classificados 

em:

Vogais
As vogais são os fonemas sonoros produzidos por uma 

corrente de ar que passa livremente pela boca. Em nossa 
língua, desempenham o papel de núcleo das sílabas. Isso 
significa que em toda sílaba há, necessariamente, uma 
única vogal.

Na produção de vogais, a boca fica aberta ou 
entreaberta. As vogais podem ser:

Orais: quando o ar sai apenas pela boca: /a/, /e/, /i/, 
/o/, /u/.

Nasais: quando o ar sai pela boca e pelas fossas 
nasais.

/ã/: fã, canto, tampa 
/ ẽ /: dente, tempero
/ ĩ/: lindo, mim
/õ/: bonde, tombo
/ ũ /: nunca, algum

Átonas: pronunciadas com menor intensidade: até, 
bola.

Tônicas: pronunciadas com maior intensidade: até, 
bola.
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Quanto ao timbre, as vogais podem ser:
Abertas: pé, lata, pó
Fechadas: mês, luta, amor
Reduzidas - Aparecem quase sempre no final das 

palavras: dedo (“dedu”), ave (“avi”), gente (“genti”).
Semivogais
Os fonemas /i/ e /u/, algumas vezes, não são vogais. 

Aparecem apoiados em uma vogal, formando com ela 
uma só emissão de voz (uma sílaba). Neste caso, estes 
fonemas são chamados de semivogais. A diferença 
fundamental entre vogais e semivogais está no fato de 
que estas não desempenham o papel de núcleo silábico.

Observe a palavra papai. Ela é formada de duas 
sílabas: pa - pai. Na última sílaba, o fonema vocálico que 
se destaca é o “a”. Ele é a vogal. O outro fonema vocálico 
“i” não é tão forte quanto ele. É a semivogal.  Outros 
exemplos: saudade, história, série.

Consoantes
Para a produção das consoantes, a corrente de ar 

expirada pelos pulmões encontra obstáculos ao passar 
pela cavidade bucal, fazendo com que as consoantes 
sejam verdadeiros “ruídos”, incapazes de atuar como 
núcleos silábicos. Seu nome provém justamente desse 
fato, pois, em português, sempre consoam (“soam com”) 
as vogais. Exemplos: /b/, /t/, /d/, /v/, /l/, /m/, etc.

Encontros Vocálicos
Os encontros vocálicos são agrupamentos de vogais e 

semivogais, sem consoantes intermediárias. É importante 
reconhecê-los para dividir corretamente os vocábulos 
em sílabas. Existem três tipos de encontros: o ditongo, o 
tritongo e o hiato.

A) Ditongo
É o encontro de uma vogal e uma semivogal (ou vice-

versa) numa mesma sílaba. Pode ser:
Crescente: quando a semivogal vem antes da vogal: 

sé-rie (i = semivogal, e = vogal)
Decrescente: quando a vogal vem antes da semivogal: 

pai (a = vogal, i = semivogal)
Oral: quando o ar sai apenas pela boca: pai
Nasal: quando o ar sai pela boca e pelas fossas nasais: 

mãe

B) Tritongo
É a sequência formada por uma semivogal, uma vogal 

e uma semivogal, sempre nesta ordem, numa só sílaba. 
Pode ser oral ou nasal: Paraguai - Tritongo oral, quão - 
Tritongo nasal.

C) Hiato
É a sequência de duas vogais numa mesma palavra 

que pertencem a sílabas diferentes, uma vez que nunca 
há mais de uma vogal numa mesma sílaba: saída (sa-í-
da), poesia (po-e-si-a).

Encontros Consonantais
O agrupamento de duas ou mais consoantes, 

sem vogal intermediária, recebe o nome de encontro 
consonantal. Existem basicamente dois tipos:

A) os que resultam do contato consoante + “l” ou “r” 
e ocorrem numa mesma sílaba, como em: pe-dra,  
pla-no, a-tle-ta, cri-se.

B) os que resultam do contato de duas consoantes 
pertencentes a sílabas diferentes: por-ta, rit-mo, 
lis-ta.

Há ainda grupos consonantais que surgem no início 
dos vocábulos; são, por isso, inseparáveis: pneu, gno-mo, 
psi-có-lo-go.

Dígrafos
De maneira geral, cada fonema é representado, 

na escrita, por apenas uma letra: lixo - Possui quatro 
fonemas e quatro letras.

Há, no entanto, fonemas que são representados, na 
escrita, por duas letras: bicho - Possui quatro fonemas e 
cinco letras.

Na palavra acima, para representar o fonema /xe/ 
foram utilizadas duas letras: o “c” e o “h”.

Assim, o dígrafo ocorre quando duas letras são usadas 
para representar um único fonema (di = dois + grafo 
= letra). Em nossa língua, há um número razoável de 
dígrafos que convém conhecer. Podemos agrupá-los em 
dois tipos: consonantais e vocálicos.

A) Dígrafos Consonantais

Letras Fonemas Exemplos
lh /lhe/ telhado
nh /nhe/ marinheiro
ch /xe/ chave
rr /re/ (no interior da palavra) carro
ss /se/ (no interior da palavra) passo
qu /k/ (qu seguido de e e i) queijo, quiabo
gu /g/ ( gu seguido de e e i) guerra, guia
sc /se/ crescer
sç /se/ desço
xc /se/ exceção

B) Dígrafos Vocálicos
Registram-se na representação das vogais nasais:

Fonemas Letras Exemplos
/ã/ am  tampa

an canto
/ẽ/ em templo

en   lenda  
/ĩ/ im limpo

in lindo
õ/ om tombo   

on  tonto   
/ũ/ um chumbo

un corcunda
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Observação: 
“gu” e “qu” são dígrafos somente quando seguidos 

de “e” ou “i”, representam os fonemas /g/ e /k/: guitarra, 
aquilo. Nestes casos, a letra “u” não corresponde a 
nenhum fonema. Em algumas palavras, no entanto, o “u” 
representa um fonema - semivogal ou vogal - (aguentar, 
linguiça, aquífero...). Aqui, “gu” e “qu” não são dígrafos. 
Também não há dígrafos quando são seguidos de “a” ou 
“o” (quase, averiguo). 

Conseguimos ouvir o som da letra “u” 
também, por isso não há dígrafo! Veja outros 
exemplos: Água = /agua/  pronunciamos a 
letra “u”, ou então teríamos /aga/. Temos, em 
“água”, 4 letras e 4 fonemas. Já em guitarra 
= /gitara/ - não pronunciamos o “u”, então 
temos dígrafo (aliás, dois dígrafos: “gu” e “rr”). 
Portanto: 8 letras e 6 fonemas.

#FicaDica

Dífonos
Assim como existem duas letras que representam um 

só fonema (os dígrafos!), exite letra que representa dois 
fonemas. Sim! É o caso de “fixo”, por exemplo, em que o 
“x” representa o fonema /ks/; táxi e crucifixo também são 
exemplos de dífonos. Quando uma letra representa dois 
fonemas temos um caso de dífono.
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ORTOGRAFIA: CONCEITOS BÁSICOS, O 
ALFABETO, ORIENTAÇÕES ORTOGRÁFICAS. 

ORTOGRAFIA

A ortografia é a parte da Fonologia que trata da 
correta grafia das palavras. É ela quem ordena qual som 
devem ter as letras do alfabeto. Os vocábulos de uma 
língua são grafados segundo acordos ortográficos. 

A maneira mais simples, prática e objetiva de aprender 
ortografia é realizar muitos exercícios, ver as palavras, 
familiarizando-se com elas. O conhecimento das regras 
é necessário, mas não basta, pois há inúmeras exceções 
e, em alguns casos, há necessidade de conhecimento de 
etimologia (origem da palavra).

Regras ortográficas

A) O fonema S

São escritas com S e não C/Ç
• Palavras substantivadas derivadas de verbos com 

radicais em nd, rg, rt, pel, corr e sent: pretender 
- pretensão / expandir - expansão / ascender - as-
censão / inverter - inversão / aspergir - aspersão / 
submergir - submersão / divertir - diversão / im-
pelir - impulsivo / compelir - compulsório / repelir 
- repulsa / recorrer - recurso / discorrer - discurso / 
sentir - sensível / consentir – consensual.

São escritos com SS e não C e Ç 
• Nomes derivados dos verbos cujos radicais termi-

nem em gred, ced, prim ou com verbos termina-
dos por tir ou -meter: agredir - agressivo / imprimir 
- impressão / admitir - admissão / ceder - cessão / 
exceder - excesso / percutir - percussão / regredir 
- regressão / oprimir - opressão / comprometer - 
compromisso / submeter – submissão.

• Quando o prefixo termina com vogal que se junta 
com a palavra iniciada por “s”. Exemplos: a + simé-
trico - assimétrico / re + surgir – ressurgir.

• No pretérito imperfeito simples do subjuntivo. 
Exemplos: ficasse, falasse.

São escritos com C ou Ç e não S e SS
• Vocábulos de origem árabe: cetim, açucena, açúcar.
• Vocábulos de origem tupi, africana ou exótica: cipó, 

Juçara, caçula, cachaça, cacique.
• Sufixos aça, aço, ação, çar, ecer, iça, nça, uça, uçu, 

uço: barcaça, ricaço, aguçar, empalidecer, carniça, 
caniço, esperança, carapuça, dentuço.

• Nomes derivados do verbo ter: abster - abstenção / 
deter - detenção / ater - atenção / reter – retenção.

• Após ditongos: foice, coice, traição.
• Palavras derivadas de outras terminadas em -te, 

to(r): marte - marciano / infrator - infração / ab-
sorto – absorção.

B) O fonema z

São escritos com S e não Z
• Sufixos: ês, esa, esia, e isa, quando o radical é subs-

tantivo, ou em gentílicos e títulos nobiliárquicos: fre-
guês, freguesa, freguesia, poetisa, baronesa, princesa.

• Sufixos gregos: ase, ese, ise e ose: catequese, me-
tamorfose.

• Formas verbais pôr e querer: pôs, pus, quisera, quis, 
quiseste.

• Nomes derivados de verbos com radicais termina-
dos em “d”: aludir - alusão / decidir - decisão / em-
preender - empresa / difundir – difusão.

• Diminutivos cujos radicais terminam com “s”: Luís - 
Luisinho / Rosa - Rosinha / lápis – lapisinho.

• Após ditongos: coisa, pausa, pouso, causa.
• Verbos derivados de nomes cujo radical termina 

com “s”: anális(e) + ar - analisar / pesquis(a) + ar 
– pesquisar.
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São escritos com Z e não S
• Sufixos “ez” e “eza” das palavras derivadas de adje-

tivo: macio - maciez / rico – riqueza / belo – beleza.
• Sufixos “izar” (desde que o radical da palavra de 

origem não termine com s): final - finalizar / con-
creto – concretizar.

• Consoante de ligação se o radical não terminar com 
“s”: pé + inho - pezinho / café + al - cafezal 

Exceção: lápis + inho – lapisinho.

C) O fonema j

São escritas com G e não J
• Palavras de origem grega ou árabe: tigela, girafa, 

gesso.
• Estrangeirismo, cuja letra G é originária: sargento, 

gim.
• Terminações: agem, igem, ugem, ege, oge (com 

poucas exceções): imagem, vertigem, penugem, 
bege, foge. 

Exceção: pajem.

• Terminações: ágio, égio, ígio, ógio, ugio: sortilégio, 
litígio, relógio, refúgio.

• Verbos terminados em ger/gir: emergir, eleger, 
fugir, mugir.

• Depois da letra “r” com poucas exceções: emergir, 
surgir.

• Depois da letra “a”, desde que não seja radical 
terminado com j: ágil, agente.

São escritas com J e não G
• Palavras de origem latinas: jeito, majestade, hoje.
• Palavras de origem árabe, africana ou exótica: jiboia, 

manjerona.
• Palavras terminadas com aje: ultraje.

D) O fonema ch

São escritas com X e não CH
• Palavras de origem tupi, africana ou exótica: abacaxi, 

xucro.
• Palavras de origem inglesa e espanhola: xampu, 

lagartixa.
• Depois de ditongo: frouxo, feixe.
• Depois de “en”: enxurrada, enxada, enxoval.
Exceção: quando a palavra de origem não derive de 

outra iniciada com ch - Cheio - (enchente)

São escritas com CH e não X

	 Palavras de origem estrangeira: chave, chumbo, 
chassi, mochila, espadachim, chope, sanduíche, salsicha.

E) As letras “e” e “i”

• Ditongos nasais são escritos com “e”: mãe, põem. 
Com “i”, só o ditongo interno cãibra.

• Verbos que apresentam infinitivo em -oar, -uar são 
escritos com “e”: caçoe, perdoe, tumultue. Escreve-
mos com “i”, os verbos com infinitivo em -air, -oer 
e -uir: trai, dói, possui, contribui.

Há palavras que mudam de sentido quando 
substituímos a grafia “e” pela grafia “i”: área (superfície), 
ária (melodia) / delatar (denunciar), dilatar (expandir) 
/ emergir (vir à tona), imergir (mergulhar) / peão (de 
estância, que anda a pé), pião (brinquedo).

Se o dicionário ainda deixar dúvida quanto à 
ortografia de uma palavra, há a possibilidade de consultar 
o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), 
elaborado pela Academia Brasileira de Letras. É uma obra 
de referência até mesmo para a criação de dicionários, 
pois traz a grafia atualizada das palavras (sem o 
significado). Na Internet, o endereço é www.academia.
org.br.

Informações importantes

Formas variantes são as que admitem grafias ou 
pronúncias diferentes para palavras com a mesma 
significação: aluguel/aluguer, assobiar/assoviar, catorze/
quatorze, dependurar/pendurar, flecha/frecha, germe/
gérmen, infarto/enfarte, louro/loiro, percentagem/
porcentagem, relampejar/relampear/relampar/
relampadar.

Os símbolos das unidades de medida são escritos 
sem ponto, com letra minúscula e sem “s” para indicar 
plural, sem espaço entre o algarismo e o símbolo: 2kg, 
20km, 120km/h.

Exceção para litro (L): 2 L, 150 L.

Na indicação de horas, minutos e segundos, não 
deve haver espaço entre o algarismo e o símbolo: 14h, 
22h30min, 14h23’34’’(= quatorze horas, vinte e três 
minutos e trinta e quatro segundos).

O símbolo do real antecede o número sem espaço: 
R$1.000,00. No cifrão deve ser utilizada apenas uma 
barra vertical ($).

Alguns Usos Ortográficos Especiais

POR QUE / POR QUÊ / PORQUÊ / PORQUE

POR QUE (separado e sem acento)

É usado em:
1. interrogações diretas (longe do ponto de 

interrogação) = Por que você não veio ontem?
2. interrogações indiretas, nas quais o “que” equivale 

a “qual razão” ou “qual motivo” = Perguntei-lhe 
por que faltara à aula ontem.

3. equivalências a “pelo(a) qual” / “pelos(as) quais” = 
Ignoro o motivo por que ele se demitiu.

POR QUÊ (separado e com acento)

Usos:
1. como pronome interrogativo, quando colocado no 

fim da frase (perto do ponto de interrogação) = 
Você faltou. Por quê?

2. quando isolado, em uma frase interrogativa = Por 
quê? 
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PORQUE (uma só palavra, sem acento gráfico)

Usos:
1. como conjunção coordenativa explicativa (equivale 

a “pois”, “porquanto”), precedida de pausa na 
escrita (pode ser vírgula, ponto-e-vírgula e até 
ponto final) = Compre agora, porque há poucas 
peças.

2. como conjunção subordinativa causal, substituível 
por “pela causa”, “razão de que” = Você perdeu 
porque se antecipou.

PORQUÊ (uma só palavra, com acento gráfico)

Usos:
1. como substantivo, com o sentido de “causa”, 

“razão” ou “motivo”, admitindo pluralização 
(porquês). Geralmente é precedido por artigo = 
Não sei o porquê da discussão. É uma pessoa cheia 
de porquês.

ONDE / AONDE

Onde = empregado com verbos que não expressam 
a ideia de movimento = Onde você está?

Aonde = equivale a “para onde”. É usado com verbos 
que expressam movimento = Aonde você vai?

MAU / MAL

Mau = é um adjetivo, antônimo de “bom”. Usa-se 
como qualificação = O mau tempo passou. / Ele é um 
mau elemento.

Mal = pode ser usado como
1. conjunção temporal, equivalente a “assim que”, 

“logo que”, “quando” = Mal se levantou, já saiu.
2. advérbio de modo (antônimo de “bem”) = Você foi 

mal na prova? 
3. substantivo, podendo estar precedido de artigo ou 

pronome = Há males que vêm pra bem! / O mal 
não compensa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SACCONI, Luiz Antônio. Nossa gramática completa 

Sacconi. 30.ª ed. Rev. São Paulo: Nova Geração, 2010.
CEREJA, Wiliam Roberto, MAGALHÃES, Thereza 

Cochar - Português linguagens: volume 1. – 7.ª ed. Reform.  
– São Paulo: Saraiva, 2010.

AMARAL, Emília... [et al.] Português: novas palavras: 
literatura, gramática, redação. – São Paulo: FTD, 2000.

CAMPEDELLI, Samira Yousseff. Português – Literatura, 
Produção de Textos & Gramática. Volume único / Samira 
Yousseff, Jésus Barbosa Souza.  – 3.ª edição – São Paulo: 
Saraiva, 2002.

SITE
Disponível em: <http://www.pciconcursos.com.br/

aulas/portugues/ortografia>

ACENTUAÇÃO: CONCEITOS BÁSICOS, 
ACENTUAÇÃO TÔNICA, ACENTUAÇÃO 
GRÁFICA, OS ACENTOS, ASPECTOS 
GENÉRICOS DAS REGRAS DE 
ACENTUAÇÃO, AS REGRAS BÁSICAS, AS 
REGRAS ESPECIAIS, HIATOS, DITONGOS, 
FORMAS VERBAIS SEGUIDAS DE 
PRONOMES, ACENTOS DIFERENCIAIS.

ACENTUAÇÃO

Quanto à acentuação, observamos que algumas 
palavras têm acento gráfico e outras não; na pronúncia, 
ora se dá maior intensidade sonora a uma sílaba, ora a 
outra. Por isso, vamos às regras!

Regras básicas 

A acentuação tônica está relacionada à intensidade 
com que são pronunciadas as sílabas das palavras. 
Aquela que se dá de forma mais acentuada, conceitua-se 
como sílaba tônica. As demais, como são pronunciadas 
com menos intensidade, são denominadas de átonas. 

De acordo com a tonicidade, as palavras são 
classificadas como:

Oxítonas – São aquelas cuja sílaba tônica recai sobre 
a última sílaba: café – coração – Belém – atum – caju – 
papel 

Paroxítonas – a sílaba tônica recai na penúltima 
sílaba: útil – tórax – táxi – leque – sapato – passível 

Proparoxítonas - a sílaba tônica está na antepenúltima 
sílaba: lâmpada – câmara – tímpano – médico – ônibus

Há vocábulos que possuem uma sílaba somente: são 
os chamados monossílabos. Estes são acentuados quando 
tônicos e terminados em “a”, “e” ou “o”: vá – fé – pó - ré.

Os acentos

A) acento agudo (´) – Colocado sobre as letras “a” 
e “i”, “u” e “e” do grupo “em” -  indica que estas 
letras representam as vogais tônicas de palavras 
como pá, caí, público. Sobre as letras “e” e “o” indi-
ca, além da tonicidade, timbre aberto: herói – céu 
(ditongos abertos).

B) acento circunflexo  (^) – colocado sobre as letras 
“a”, “e” e “o” indica,  além da tonicidade, timbre 
fechado: tâmara – Atlântico – pêsames – supôs .

C) acento grave  (`) – indica a fusão da preposição “a” 
com artigos e pronomes: à – às – àquelas – àqueles 

D) trema ( ¨ ) – De acordo com a nova regra, foi to-
talmente abolido das palavras.  Há uma exceção: é 
utilizado em palavras derivadas de nomes próprios 
estrangeiros: mülleriano (de Müller) 

E) til (~) – indica que as letras “a” e “o” representam 
vogais nasais: oração – melão – órgão – ímã 
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Regras fundamentais

A) Palavras oxítonas:acentuam-se todas as oxítonas 
terminadas em: “a”, “e”, “o”, “em”, seguidas ou não 
do plural(s): Pará – café(s) – cipó(s) – Belém.  

Esta regra também é aplicada aos seguintes casos:
Monossílabos tônicos terminados em “a”, “e”, “o”, 

seguidos ou não de “s”: pá – pé – dó – há 
Formas verbais terminadas em “a”, “e”, “o” tônicos, 

seguidas de lo, la, los, las: respeitá-lo, recebê-lo, compô-lo 

B) Paroxítonas: acentuam-se as palavras paroxítonas 
terminadas em: 

i, is: táxi – lápis – júri 
us, um, uns: vírus – álbuns – fórum 
l, n, r, x, ps: automóvel – elétron - cadáver – tórax – 

fórceps 
ã, ãs, ão, ãos: ímã – ímãs – órfão – órgãos 
ditongo oral, crescente ou decrescente, seguido ou 

não de “s”: água – pônei – mágoa – memória

Memorize a palavra LINURXÃO. Repare que 
esta palavra apresenta as terminações das 
paroxítonas que são acentuadas: L, I N, U 
(aqui inclua UM = fórum), R, X, Ã, ÃO. 
Assim ficará mais fácil a memorização!

#FicaDica

C) Proparoxítona: a palavra é proparoxítona 
quando a sua antepenúltima sílaba é tônica 
(mais forte). Quanto à regra de acentuação: 
todas as proparoxítonas são acentuadas, 
independentemente de sua terminação: árvore, 
paralelepípedo, cárcere.

Regras especiais

Os ditongos de pronúncia aberta “ei”, “oi” (ditongos 
abertos), que antes eram acentuados, perderam o acento 
de acordo com a nova regra, mas desde que estejam em 
palavras paroxítonas. 

FIQUE ATENTO!
Se os ditongos abertos estiverem em uma 
palavra oxítona (herói) ou monossílaba 
(céu) ainda são acentuados: dói, escarcéu.

Antes Agora
assembléia assembleia
idéia ideia
geléia geleia
jibóia jiboia
apóia (verbo apoiar) apoia
paranóico paranoico

Acento Diferencial

Representam os acentos gráficos que, pelas regras de 
acentuação, não se justificariam, mas são utilizados para 
diferenciar classes gramaticais entre determinadas palavras 
e/ou tempos verbais. Por exemplo: Pôr (verbo) X por 
(preposição)  /  pôde (pretérito perfeito do Indicativo do verbo 
“poder”) X pode (presente do Indicativo do mesmo verbo).

Se analisarmos o “pôr” - pela regra das monossílabas: 
terminada em “o” seguida de “r” não deve ser acentuada, 
mas nesse caso, devido ao acento diferencial, acentua-se, 
para que saibamos se se trata de um verbo ou preposição.

Os demais casos de acento diferencial não são 
mais utilizados: para (verbo), para (preposição), pelo 
(substantivo), pelo (preposição). Seus significados e 
classes gramaticais são definidos pelo contexto.

Polícia para o trânsito para que se realize a operação 
planejada. = o primeiro “para” é verbo; o segundo, 
conjunção (com relação de finalidade).

Quando, na frase, der para substituir o “por” 
por “colocar”, estaremos trabalhando com 
um verbo, portanto: “pôr”; nos demais casos, 
“por” é preposição: Faço isso por você.  / 
Posso pôr (colocar) meus livros aqui?

#FicaDica

Regra do Hiato

Quando a vogal do hiato for “i” ou “u” tônicos, 
segunda vogal do hiato, acompanhado ou não de “s”, 
haverá acento: saída – faísca – baú – país – Luís 

Não se acentuam o “i” e o “u” que formam hiato 
quando seguidos, na mesma sílaba, de l, m, n, r ou z: 

Ra-ul, Lu-iz, sa-ir, ju-iz 
Não se acentuam as letras “i” e “u” dos hiatos se 

estiverem seguidas do dígrafo nh: ra-i-nha, ven-to-i-nha. 
Não se acentuam as letras “i” e “u” dos hiatos se vierem 

precedidas de vogal idêntica: xi-i-ta, pa-ra-cu-u-ba 
Não serão mais acentuados “i” e “u” tônicos, 

formando hiato quando vierem depois de ditongo (nas 
paroxítonas): 

Antes Agora
bocaiúva bocaiuva
feiúra feiura
Sauípe Sauipe

O acento pertencente aos encontros “oo” e “ee” foi 
abolido:

Antes Agora
crêem creem
lêem leem
vôo voo
enjôo enjoo
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Memorize a palavra CREDELEVÊ. São os 
verbos que, no plural, dobram o “e”, mas 
que não recebem mais acento como antes: 
CRER, DAR, LER e VER.
Repare:
O menino crê em você. / Os meninos creem 
em você.
Elza lê bem! / Todas leem bem!
Espero que ele dê o recado à sala. / Esperamos 
que os garotos deem o recado!
Rubens vê tudo! / Eles veem tudo!
Cuidado! Há o verbo vir: Ele vem à tarde! / 
Eles vêm à tarde!

#FicaDica

As formas verbais que possuíam o acento tônico na 
raiz, com “u” tônico precedido de “g” ou “q” e seguido de 
“e” ou “i” não serão mais acentuadas:

Antes Agora
apazigúe (apaziguar) apazigue
averigúe (averiguar) averigue
argúi (arguir) argui

Acentuam-se os verbos pertencentes a terceira 
pessoa do plural de: ele tem – eles têm / ele vem – eles 
vêm (verbo vir). A regra prevalece também para os verbos 
conter, obter, reter, deter, abster: ele contém – eles contêm, 
ele obtém – eles obtêm, ele retém – eles retêm, ele convém 
– eles convêm.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SACCONI, Luiz Antônio. Nossa gramática completa 

Sacconi. 30.ª ed. Rev. São Paulo: Nova Geração, 2010.
CEREJA, Wiliam Roberto, MAGALHÃES, Thereza 

Cochar - Português linguagens: volume 1 – 7.ª ed. Reform.  
– São Paulo: Saraiva, 2010.

SITE
Disponível em: <http://www.brasilescola.com/

gramatica/acentuacao.htm>

EXERCÍCIOS COMENTADOS

1. (BANPARÁ – TÉCNICO BANCÁRIO – EXATUS-2015) 
Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela 
mesma razão que “Bíblia”:

a) íris.
b) estórias.
c) queríamos.
d) aí.
e) páginas.

Resposta: Letra B
“Bíblia” = esta é acentuada por ser uma paroxítona 
terminada em ditongo.
Em “a”, íris = paroxítona terminada em i(s)
Em “b”, estórias = paroxítona terminada em ditongo
Em “c”, queríamos = proparoxítona
Em “d”, aí = regra do hiato
Em “e”, páginas = proparoxítona

2. (BANPARÁ – TÉCNICO BANCÁRIO – FADESP-2018) 
A sequência de palavras cujos acentos são empregados 
pelo mesmo motivo é

a) público, função, dói.
b) burocráticos, próximo, século.
c) será, aí, é, está.
d) glória, exercício, publicação.
e) hábito, bancário, poética.

Resposta: Letra B
Em “a”, público = proparoxítona / função = o til tem 
função de nasalizar (indicar som fechado) / dói = 
monossílabo formado por ditongo aberto
Em “b”, burocráticos = proparoxítona / próximo = 
proparoxítona / século = proparoxítona
Em “c”, será = oxítona terminada em ‘a” / aí = regra do 
hiato / é = (verbo) monossílabo tônico terminado em 
“e” / está = (verbo) oxítona terminada em “a”
Em “d”, glória = paroxítona terminada em ditongo 
/ exercício = paroxítona terminada em ditongo / 
publicação = o til indica nasalização (som fechado)
Em “e”, hábito = (substantivo) proparoxítona / 
bancário = paroxítona terminada em ditongo / poética 
= proparoxítona

3. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – NÍVEL SUPERIOR 
– CONHECIMENTOS BÁSICOS – CESPE-2014) O 
emprego do acento gráfico nas palavras “metálica”, 
“acúmulo” e “imóveis” justifica-se com base na mesma 
regra de acentuação.

(   ) CERTO                    (   ) ERRADO

Resposta: Errado
O emprego do acento gráfico nas palavras “metálica”, 
“acúmulo” e “imóveis” justifica-se com base na mesma 
regra de acentuação.
metálica = proparoxítona / acúmulo = proparoxítona / 
imóveis = paroxítona terminada em ditongo

4. (LIQUIGÁS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 
CESGRANRIO-2018) A palavra que precisa ser acentuada 
graficamente para estar correta quanto às normas em 
vigor está destacada na seguinte frase:

a) Todo escritor de novela tem o desejo de criar um 
personagem inesquecível.

b) Os telespectadores veem as novelas como um espelho 
da realidade.

c) Alguns novelistas gostam de superpor temas sociais 
com temas políticos.
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d) Para decorar o texto antes de gravar, cada ator rele 
sua fala várias vezes.

e) Alguns atores de novela constroem seus personagens 
fazendo pesquisa.

Resposta: Letra D
Em “a”: Todo escritor de novela tem = singular (não 
acentuado) 
Em “b”: Os telespectadores veem = correta - plural 
dobra o “e” (perdeu o acento com o Acordo)
Em “c”: Alguns novelistas gostam de superpor = 
correta 
Em “d”: Para decorar o texto antes de gravar, cada ator 
rele = relê (oxítona) 
Em “e”: Alguns atores de novela constroem = correta

5. (TJ-SP - ANALISTA EM COMUNICAÇÃO E 
PROCESSAMENTO DE DADOS JUDICIÁRIO – 
VUNESP/2012) Seguem a mesma regra de acentuação 
gráfica relativa às palavras paroxítonas:

a) probatório; condenatório; crédito.
b) máquina; denúncia; ilícita.
c) denúncia; funcionário; improcedência.
d) máquina; improcedência; probatório.
e) condenatório; funcionário; frágil.

Resposta: Letra C
Vamos a elas:
Em “a”: probatório = paroxítona terminada em ditongo 
/ condenatório = paroxítona terminada em ditongo / 
crédito = proparoxítona.
Em “b”: máquina = proparoxítona / denúncia 
= paroxítona terminada em ditongo / ilícita = 
proparoxítona.
Em “c”: Denúncia = paroxítona terminada em ditongo 
/ funcionário = paroxítona terminada em ditongo / 
improcedência = paroxítona terminada em ditongo
Em “d”: máquina = proparoxítona / improcedência 
= paroxítona terminada em ditongo / probatório = 
paroxítona terminada em ditongo 
Em “e”: condenatório = paroxítona terminada em 
ditongo / funcionário = = paroxítona terminada em 
ditongo / Frágil = paroxítona terminada em “l”

6. (TJ-AC – TÉCNICO EM MICROINFORMÁTICA 
- CESPE/2012) As palavras “conteúdo”, “calúnia” e 
“injúria” são acentuadas de acordo com a mesma regra 
de acentuação gráfica.

(   ) CERTO                   (   ) ERRADO

Resposta: Errado
“Conteúdo” = regra do hiato / calúnia = paroxítona 
terminada em ditongo / injúria = paroxítona terminada 
em ditongo.

7. (TRE-AP - TÉCNICO JUDICIÁRIO – FCC/2011) Entre 
as frases que seguem, a única correta é:

a) Ele se esqueceu de que?
b) Era tão ruím aquele texto, que não deu para distribui-

lo entre os presentes.
c) Embora devessemos, não fomos excessivos nas críticas.
d) O juíz nunca negou-se a atender às reivindicações dos 

funcionários.
e) Não sei por que ele mereceria minha consideração.

Resposta: Letra E
Em “a”: Ele se esqueceu de que? = quê?
Em “b”: Era tão ruím (ruim) aquele texto, que não deu 
para distribui-lo (distribuí-lo) entre os presentes.
Em “c”: Embora devêssemos (devêssemos), não fomos 
excessivos nas críticas.
Em “d”: O juíz (juiz) nunca (se) negou a atender às 
reivindicações dos funcionários.
Em “e”: Não sei por que ele mereceria minha 
consideração.

MORFOLOGIA: ESTRUTURA E FORMAÇÃO 
DAS PALAVRAS, CONCEITOS BÁSICOS, 
PROCESSOS DE FORMAÇÃO DAS PALAVRAS, 
DERIVAÇÃO E COMPOSIÇÃO, PREFIXOS, 
SUFIXOS, TIPOS DE COMPOSIÇÃO, ESTUDO 
DOS VERBOS REGULARES E IRREGULARES, 
CLASSE DE PALAVRAS. 

ESTRUTURA DAS PALAVRAS

As palavras podem ser analisadas sob o ponto de vista 
de sua estrutura significativa. Para isso, nós as dividimos 
em seus menores elementos (partes) possuidores de 
sentido. A palavra inexplicável, por exemplo, é constituída 
por três elementos significativos:

In = elemento indicador de negação
Explic – elemento que contém o significado básico da 

palavra
Ável = elemento indicador de possibilidade

Estes elementos formadores da palavra recebem o 
nome de morfemas. Através da união das informações 
contidas nos três morfemas de inexplicável, pode-se 
entender o significado pleno dessa palavra: “aquilo que 
não tem possibilidade de ser explicado, que não é possível 
tornar claro”.

Morfemas = são as menores unidades significativas 
que, reunidas, formam as palavras, dando-lhes sentido.

Classificação dos morfemas

A) Radical, lexema ou semantema – é o elemento 
portador de significado. É através do radical que 
podemos formar outras palavras comuns a um 
grupo de palavras da mesma família. Exemplo: 
pequeno, pequenininho, pequenez. O conjunto de 
palavras que se agrupam em torno de um mesmo 
radical denomina-se família de palavras. 
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B) Afixos – elementos que se juntam ao radical antes 
(os prefixos) ou depois (sufixos) dele. Exemplo: 
beleza (sufixo), prever (prefixo), infiel (prefixo).

C) Desinências - Quando se conjuga o verbo amar, 
obtêm-se formas como amava, amavas, amava, 
amávamos, amáveis, amavam. Estas modificações 
ocorrem à medida que o verbo vai sendo flexio-
nado em número (singular e plural) e pessoa (pri-
meira, segunda ou terceira). Também ocorrem se 
modificarmos o tempo e o modo do verbo (ama-
va, amara, amasse, por exemplo). Assim, podemos 
concluir que existem morfemas que indicam as fle-
xões das palavras. Estes morfemas sempre surgem 
no fim das palavras variáveis e recebem o nome de 
desinências. Há desinências nominais e desinên-
cias verbais.

C.1 Desinências nominais: indicam o gênero e o 
número dos nomes. Para a indicação de gênero, o 
português costuma opor as desinências -o/-a: ga-
roto/garota; menino/menina. Para a indicação de 
número, costuma-se utilizar o morfema –s, que in-
dica o plural em oposição à ausência de morfema, 
que indica o singular: garoto/garotos; garota/ga-
rotas; menino/meninos; menina/meninas. No caso 
dos nomes terminados em –r e –z, a desinência de 
plural assume a forma -es: mar/mares; revólver/re-
vólveres; cruz/cruzes.

C.2 Desinências verbais: em nossa língua, as desi-
nências verbais pertencem a dois tipos distintos. 
Há desinências que indicam o modo e o tempo 
(desinências modo-temporais) e outras que indi-
cam o número e a pessoa dos verbos (desinência 
número-pessoais):

cant-á-va-mos:
cant: radical / -á-: vogal temática / -va-: desinência 

modo-temporal (caracteriza o pretérito imperfeito do 
indicativo) / -mos: desinência número-pessoal (caracteriza 
a primeira pessoa do plural)

cant-á-sse-is:
cant: radical / -á-: vogal temática / -sse-:desinência 

modo-temporal (caracteriza o pretérito imperfeito do 
subjuntivo) / -is: desinência número-pessoal (caracteriza 
a segunda pessoa do plural)

D) Vogal temática
Entre o radical cant- e as desinências verbais, surge 

sempre o morfema –a. Este morfema, que liga 
o radical às desinências, é chamado de vogal 
temática. Sua função é ligar-se ao radical, 
constituindo o chamado tema. É ao tema (radical + 
vogal temática) que se acrescentam as desinências. 
Tanto os verbos como os nomes apresentam vogais 
temáticas. No caso dos verbos, a vogal temática 
indica as conjugações: -a (da 1.ª conjugação = 
cantar), -e (da 2.ª conjugação = escrever) e –i (3.ª 
conjugação = partir).

D.1 Vogais temáticas nominais: São -a, -e, e -o, 
quando átonas finais, como em mesa, artista, 
perda, escola, base, combate. Nestes casos, não 
poderíamos pensar que essas terminações são 
desinências indicadoras de gênero, pois mesa e 
escola, por exemplo, não sofrem esse tipo de flexão. 
É a estas vogais temáticas que se liga a desinência 
indicadora de plural: mesa-s, escola-s, perda-s. Os 
nomes terminados em vogais tônicas (sofá, café, 
cipó, caqui, por exemplo) não apresentam vogal 
temática.

D.2 Vogais temáticas verbais: São -a, -e e -i, que 
caracterizam três grupos de verbos a que se dá o 
nome de conjugações. Assim, os verbos cuja vogal 
temática é -a pertencem à primeira conjugação; 
aqueles cuja vogal temática é -e pertencem à 
segunda conjugação e os que têm vogal temática 
-i pertencem à terceira conjugação.

 
E) Interfixos
São os elementos (vogais ou consoantes) que se 

intercalam entre o radical e o sufixo, para facilitar ou 
mesmo possibilitar a leitura de uma determinada palavra. 
Por exemplo:

Vogais: frutífero, gasômetro, carnívoro.
Consoantes: cafezal, sonolento, friorento.

Formação das Palavras
Há em Português palavras primitivas, palavras 

derivadas, palavras simples, palavras compostas.
A) Palavras primitivas: aquelas que, na língua por-

tuguesa, não provêm de outra palavra: pedra, flor.
B) Palavras derivadas: aquelas que, na língua por-

tuguesa, provêm de outra palavra: pedreiro, flori-
cultura.

C) Palavras simples: aquelas que possuem um só ra-
dical: azeite, cavalo.

D) Palavras compostas: aquelas que possuem mais 
de um radical: couve-flor, planalto.

As palavras compostas podem ou não ter seus 
elementos ligados por hífen.

Processos de Formação de Palavras
Na Língua Portuguesa há muitos processos de 

formação de palavras. Entre eles, os mais comuns são a 
derivação, a composição, a onomatopeia, a abreviação e 
o hibridismo.

Derivação por Acréscimo de Afixos
É o processo pelo qual se obtêm palavras novas 

(derivadas) pela anexação de afixos à palavra primitiva. A 
derivação pode ser: prefixal, sufixal e parassintética.

A) Prefixal (ou prefixação): a palavra nova é obtida 
por acréscimo de prefixo.

In  feliz / des      leal
Prefixo radical  prefixo      radical
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B) Sufixal (ou sufixação): a palavra nova é obtida 
por acréscimo de sufixo.

Feliz  mente / leal      dade
Radical sufixo  radical      sufixo

C) Parassintética: a palavra nova é obtida pelo 
acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Por 
parassíntese formam-se principalmente verbos.

En  trist  ecer
Prefixo radical  sufixo

En  tard  ecer 
prefixo radical  sufixo

Há dois casos em que a palavra derivada é formada 
sem que haja a presença de afixos. São eles: a derivação 
regressiva e a derivação imprópria.

Derivação 

• Derivação regressiva: a palavra nova é obtida por 
redução da palavra primitiva. Ocorre, sobretudo, 
na formação de substantivos derivados de verbos.

janta (substantivo) - deriva de jantar (verbo)  /  pesca 
(substantivo) – deriva de pescar (verbo)

• Derivação imprópria: a palavra nova (derivada) é 
obtida pela mudança de categoria gramatical da 
palavra primitiva. Não ocorre, pois, alteração na 
forma, mas somente na classe gramatical.

Não entendi o porquê da briga. (o substantivo 
“porquê” deriva da conjunção porque)

Seu olhar me fascina! (olhar aqui é substantivo, deriva 
do verbo olhar).

A derivação regressiva “mexe” na estrutura 
da palavra, geralmente transforma verbos 
em substantivos: caça = deriva de caçar, 
saque = deriva de sacar

#FicaDica

A derivação imprópria não “mexe” com a palavra, 
apenas faz com que ela pertença a uma classe 
gramatical “imprópria” da qual ela realmente, ou melhor, 
costumeiramente faz parte. A alteração acontece devido 
à presença de outros termos, como artigos, por exemplo:

O verde das matas! (o adjetivo “verde” passou a 
funcionar como substantivo devido à presença do artigo 
“o”)

Composição
Haverá composição quando se juntarem dois ou mais 

radicais para formar uma nova palavra. Há dois tipos de 
composição: justaposição e aglutinação.

A) Justaposição: ocorre quando os elementos que 
formam o composto são postos lado a lado, ou 
seja, justapostos: para-raios, corre-corre, guarda-
roupa, segunda-feira, girassol.

B) Composição por aglutinação: ocorre quando os 
elementos que formam o composto aglutinam-
se e pelo menos um deles perde sua integridade 
sonora: aguardente (água + ardente), planalto 
(plano + alto), pernalta (perna + alta), vinagre 
(vinho + acre).

Onomatopeia – é a palavra que procura reproduzir 
certos sons ou ruídos: reco-reco, tique-taque, fom-fom.

Abreviação – é a redução de palavras até o limite 
permitido pela compreensão: moto (motocicleta), pneu 
(pneumático), metrô (metropolitano), foto (fotografia).

Abreviatura: é a redução na grafia de certas palavras, 
limitando-as quase sempre à letra inicial ou às letras 
iniciais: p. ou pág. (para página), Sr. (para senhor).

Sigla: é um caso especial de abreviatura, na qual 
se reduzem locuções substantivas próprias às suas 
letras iniciais (são as siglas puras) ou sílabas iniciais 
(siglas impuras), que se grafam de duas formas: IBGE, 
MEC (siglas puras); DETRAN ou Detran, PETROBRAS ou 
Petrobras (siglas impuras). 

Hibridismo: é a palavra formada com elementos 
oriundos de línguas diferentes: automóvel (auto: grego; 
móvel: latim); sociologia (socio: latim; logia: grego); 
sambódromo (samba: dialeto africano; dromo: grego).
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CLASSES DE PALAVRAS 

1. ADJETIVO 

É a palavra que expressa uma qualidade ou 
característica do ser e se relaciona com o substantivo, 
concordando com este em gênero e número.

As praias brasileiras estão poluídas.
Praias = substantivo; brasileiras/poluídas = adjetivos 

(plural e feminino, pois concordam com “praias”).

Locução adjetiva

Locução = reunião de palavras. Sempre que são 
necessárias duas ou mais palavras para falar sobre a 
mesma coisa, tem-se locução. Às vezes, uma preposição 
+ substantivo tem o mesmo valor de um adjetivo: é a 
Locução Adjetiva (expressão que equivale a um adjetivo). 
Por exemplo: aves da noite (aves noturnas), paixão sem 
freio (paixão desenfreada).
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