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Fonologia 
 
Estudo da palavra quanto ao aspecto sonoro. 
 
Fonema – Menor som de valor opositivo que entra na composição 
da palavra. 
Letra – Sinal gráfico convencional que representa visualmente o 
fonema. 
 
Tipos de fonema: 
 

 Vogal - /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ - A vogal é sempre a base 
sonora da sílaba. 

 Semivogal - /i/, /u/; /e/ (com som de /i/) e /o/ (com som de 
/u/). A semivogal sempre se liga a uma vogal. 

 Consoante - /b/, /c/, /d/, /f/ ... 
 
Encontros vocálicos: 
 

 Ditongos – vogal + semivogal ou semivogal + vogal, na 
mesma sílaba (noi-te); 

 Tritongos – semivogal + vogal + semivogal, na mesma 
sílaba (i-guais); 

 Hiatos – encontro de dois sons vocálicos, pronunciados 
um numa sílaba e o outro na seguinte (sa-ir) 

 
Dígrafo – Conjunto de duas letras que representam um único 
fonema (cachorro) 
Dífono – Uma letra com dois fonemas (táxi – /t/a/k/s/i/ 4 letras e 5 
fonemas) 
 
Encontro consonantal – Encontro de duas ou mais consoantes na 
palavra (planeta, trabalho) 
 
Classificação da palavra:  
 

 Quanto ao número de sílabas: monossílaba, dissílaba, 
trissílaba, polissílaba. 

 Quanto à tonicidade: oxítona, paroxítona, proparoxítona. 
 
Ortoepia ou ortoépia – Estudo da correta pronúncia das palavras 
(som aberto ou fechado) obeso (ê)/(é); grelha (ê)/ (é). 
Prosódia – Estuda a correta posição da sílaba tônica (xérox ou 
xerox,  Nobel ou Nobel, rúbrica ou rubrica). 
 
Alfabeto fonético 

 
 

 
 

 

Ortografia. 
 

A ortografia é a parte da língua responsável pela grafia 

correta das palavras. Essa grafia baseia-se no padrão culto da 

língua. 

As palavras podem apresentar igualdade total ou parcial 

no que se refere a sua grafia e pronúncia, mesmo tendo significados 

diferentes. Essas palavras são chamadas de homônimas (canto, 

do grego, significa ângulo / canto, do latim, significa música vocal). 

As palavras homônimas dividem-se em homógrafas, quando tem a 

mesma grafia (gosto, substantivo e gosto, 1ª pessoa do singular do 

verbo gostar) e homófonas, quando tem o mesmo som (paço, 

palácio ou passo, movimento durante o andar). 

Quanto à grafia correta em língua portuguesa, devem-se 

observar as seguintes regras: 

O fonema s: 

Escreve-se com S e não com C/Ç: 

 as palavras substantivadas derivadas de verbos com 

radicais em nd, rg, rt, pel, corr e sent.  

Exemplos: pretender - pretensão / expandir - expansão / 

ascender - ascensão / inverter - inversão / aspergir aspersão / 

submergir - submersão / divertir - diversão / impelir - impulsivo / 

compelir - compulsório / repelir - repulsa / recorrer - recurso / 

discorrer - discurso / sentir - sensível / consentir - consensual 

Escreve-se com SS e não com C e Ç: 

 os nomes derivados dos verbos cujos radicais terminem 

em gred, ced, prim ou com verbos terminados por tir ou 

meter  

Exemplos: 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 + simétrico - assimétrico / re + surgir - 

ressurgir 

 no pretérito imperfeito simples do subjuntivo  

Exemplos: ficasse, falasse 

Escreve-se com C ou Ç e não com S e SS: 

 os vocábulos de origem árabe:  

Exemplos: cetim, açucena, açúcar 

 os vocábulos de origem tupi, africana ou exótica  

Exemplos: cipó, Juçara, caçula, cachaça, cacique 

 os sufixos aça, aço, ação, çar, ecer, iça, nça, uça, uçu.  
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Exemplos: barcaça, ricaço, aguçar, empalidecer, carniça, 

caniço, esperança, carapuça, dentuço 

 nomes derivados do verbo ter.  

Exemplos: abster - abstenção / deter - detenção / ater - 

atenção / reter - retenção 

 após ditongos  

Exemplos: foice, coice, traição 

 palavras derivadas de outras terminadas em te, to(r)  

Exemplos: marte - marciano / infrator - infração / absorto - 

absorção 

O fonema z: 

Escreve-se com S e não com Z: 

 os sufixos: ês, esa, esia, e isa, quando o radical é 

substantivo, ou em gentílicos e títulos nobiliárquicos.  

Exemplos: freguês, freguesa, freguesia, poetisa, baronesa, 

princesa, etc. 

 os sufixos gregos: ase, ese, ise e ose.  

Exemplos: catequese, metamorfose. 

 as formas verbais pôr e querer.  

Exemplos: pôs, pus, quisera, quis, quiseste. 

 nomes derivados de verbos com radicais terminados em 

d.  

Exemplos: aludir - alusão / decidir - decisão / empreender - 

empresa / difundir - difusão 

 os diminutivos cujos radicais terminam com s  

Exemplos: Luís - Luisinho / Rosa - Rosinha / lápis - 

lapisinho 

 após ditongos  

Exemplos: coisa, pausa, pouso 

 em verbos derivados de nomes cujo radical termina com 

s.  

Exemplos: anális(e) + ar - analisar / pesquis(a) + ar - 

pesquisar 

Escreve-se com Z e não com S: 

 os sufixos ez e eza das palavras derivadas de adjetivo  

Exemplos: macio - maciez / rico - riqueza 

 os sufixos izar (desde que o radical da palavra de origem 

não termine com s)  

Exemplos: final - finalizar / concreto - concretizar 

 como consoante de ligação se o radical não terminar com 

s.  

Exemplos: pé + inho - pezinho / café + al - cafezal ≠ lápis + 

inho - lapisinho 

O fonema j: 

Escreve-se com G e não com J: 

 as palavras de origem grega ou árabe  

Exemplos: tigela, girafa, gesso. 

 estrangeirismo, cuja letra G é originária.  

Exemplos: sargento, gim. 

 as terminações: agem, igem, ugem, ege, oge (com 

poucas exceções)  

Exemplos: imagem, vertigem, penugem, bege, foge. 

Observação 

Exceção: pajem 

 as terminações: ágio, égio, ígio, ógio, ugio.  

Exemplos: sufrágio, sortilégio, litígio, relógio, refúgio. 

 os verbos terminados em ger e gir.  

Exemplos: eleger, mugir. 

 depois da letra "r" com poucas exceções.  

Exemplos: emergir, surgir. 

 depois da letra a, desde que não seja radical terminado 

com j.  

Exemplos: ágil, agente. 

Escreve-se com J e não com G: 

 as palavras de origem latinas  

Exemplos: jeito, majestade, hoje. 

 as palavras de origem árabe, africana ou exótica.  

Exemplos: alforje, jibóia, manjerona. 

 as palavras terminada com aje.  

Exemplos: laje, ultraje 

O fonema ch: 

Escreve-se com X e não com CH: 

 as palavras de origem tupi, africana ou exótica.  

Exemplo: abacaxi, muxoxo, xucro. 

 as palavras de origem inglesa (sh) e espanhola (J).  

Exemplos: xampu, lagartixa. 

 depois de ditongo.  

Exemplos: frouxo, feixe. 

 depois de en.  

Exemplos: enxurrada, enxoval 

Observação: 

Exceção: quando a palavra de origem não derive de outra 

iniciada com ch - Cheio - (enchente) 

Escreve-se com CH e não com X: 

 as palavras de origem estrangeira  
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Exemplos: chave, chumbo, chassi, mochila, espadachim, 

chope, sanduíche, salsicha. 

As letras e e i: 

 os ditongos nasais são escritos com e: mãe, põem. Com i, 

só o ditongo interno cãibra.  

 os verbos que apresentam infinitivo em -oar, -uar são 

escritos com e: caçoe, tumultue. Escrevemos com i, os 

verbos com infinitivo em -air, -oer e -uir: trai, dói, possui.  

 atenção para as 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).  

 

Regras de acentuação gráfica 

 
As palavras em Língua Portuguesa são acentuadas de acordo com 
regras. Para que você saiba aplicá-las é preciso que tenha claros 
alguns conceitos como tonicidade, encontros consonantais e 
vocálicos...  

DICAS 
Para você acentuar uma palavra: 
1º - Divida-a em sílabas; 
2º - Classifique-a quanto à tonicidade (oxítona, paraxítona ...); 
3º - De acordo com sua terminação, encaixe-a nos itens abaixo. 
Você deve acentuar as vogais tônicas das: 
 
MONOSSÍLABAS terminadas em: 
-a(s). Ex.: pá  
-e(s). Ex.: ré 
-o(s). Ex.: nós 
 
OXÍTONAS terminadas em: 
-a (s). Ex.: cajá 
-e (s). Ex.: sapé 
-o (s). Ex.: jiló 
-em(s). Ex.: também 
-en (s). Ex.: reféns 
-éi (s), ói (s), éu (s). – Ex.: réis(dinheiro) , herói, troféus, 

PAROXÍTONAS terminadas em: (ps um xiru não lon ditongo) 
-ps. Ex.:bíceps 
-um, uns. – Ex: álbum, álbuns 
-x. Ex.: tórax 
-i. Ex.: júri 
-r. Ex.: néctar 
-u, -us. Ex.: vírus 
-n,-ns. Ex.: hífen, éden 
-ã,-ãs,-ão,-ãos. - Ex.: órgão, ímã 
-l. Ex.: útil 
-on, nos. – Ex.: órion. 
-ditongo. Ex.:régua 

PROPAROXÍTONAS 
TODAS  
Ex.: lâmpada, fábrica 
ATENÇÃO! 
não se acentuam as paroxítonas terminadas em -ens. Ex.: itens, 
nuvens... 

HIATOS  

Quando i, u tônicos forem o segundo elemento de um hiato e 
estiverem sozinhos na sílaba ou acompanhados de s. Ex.: saída, 
baú, egoísta, baús... 
Exceções: 
a) hiatos seguidos de nh na sílaba seguinte não são acentuados. 
Ex.: rainha, bainha...  
b) hiatos precedidos de ditongo não devem não são acentuados. 
Ex.: baiuca... 
Não se acentua a primeira vogal tônica dos hiatos oo(s) e ee. 
Ex.:voo, leem... 
Os verbos que possuem EE (hiatos) são apenas quatro: crer, dar, 
ler e ver. Ex.:creem, deem, leem, veem. 
Seus derivados também não são acentuados. Ex.:releem, reveem... 
 
Trema: 
Somente será usado em palavras estrangeiras. 

Acento diferencial 
O acento diferencial (que pode ser circunflexo ou agudo) é usado 
como sinal distintivo de vocábulos homógrafos (palavras que 
apresentam a mesma escrita). Alguns exemplos: 
- pôr (verbo) - por (preposição) 
Pôde (passado) – pode (presenta) 
- porquê (substantivo) - porque(conjunção) 
ATENÇÃO! 
O verbo TER, VIR e seus derivados não possuem dois EE na 3ª 
pessoa do plural no presente do indicativo: ele tem, eles têm; ele 
vem, eles vêm; ele contém, eles contêm... 
 
 

Estrutura das palavras 
 

Estudar a estrutura das palavras é estudar os elementos que 
formam a palavra, denominados de morfemas. São os seguintes os 
morfemas da Língua Portuguesa.  
 
Radical  
O que contém o sentido básico do vocábulo. Aquilo que permanecer 
intacto, quando a palavra for modificada.  
Ex. falar, comer, dormir, casa, carro.  
Obs: Em se tratando de verbos, descobre-se o radical, retirando-se 
a terminação AR, ER ou IR. 
 
Vogal Temática  
Nos verbos, são as vogais A, E e I, presentes à terminação verbal. 
Elas indicam a que conjugação o verbo pertence:  
• 1ª conjugação = Verbos terminados em AR. 
• 2ª conjugação = Verbos terminados em ER. 
• 3ª conjugação = Verbos terminados em IR.  
Obs.: O verbo pôr pertence à 2ª conjugação, já que proveio do 
antigo verbo poer.  
Nos substantivos e adjetivos, são as vogais A, E, I, O e U, no final 
da palavra, evitando que ela termine em consoante. Por exemplo, 
nas palavras meia, pente, táxi, couro, urubu. 
 
Cuidado para não confundir vogal temática de substantivo e adjetivo 
com desinência nominal de gênero, que estudaremos mais à frente.  
 
Tema  
É a junção do radical com a vogal temática. Se não existir a vogal 
temática, o tema e o radical serão o mesmo elemento; o mesmo 
acontecerá, quando o radical for terminado em vogal. Por exemplo, 
em se tratando de verbo, o tema sempre será a soma do radical 
com a vogal temática - estuda, come, parti; em se tratando de 
substantivos e adjetivos, nem sempre isso acontecerá. Vejamos 
alguns exemplos: No substantivo pasta, past é o radical, a, a vogal 
temática, e pasta o tema; já na palavra leal, o radical e o tema são 
o mesmo elemento - leal, pois não há vogal temática; e na palavra 
tatu também, mas agora, porque o radical é terminado pela vogal 
temática.  
 
Desinências  
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É a terminação das palavras, flexionadas ou variáveis, posposta ao 
radical, com o intuito de modificá-las. Modificamos os verbos, 
conjugando-os; modificamos os substantivos e os adjetivos em 
gênero e número. Existem dois tipos de desinências:  
 
Desinências verbais 
Modo-temporais = indicam o tempo e o modo. São quatro as 
desinências modo-temporais: 
-va- e -ia-, para o Pretérito Imperfeito do Indicativo = estudava, 
vendia, partia. 
-ra-, para o Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo = estudara, 
vendera, partira. 
-ria-, para o Futuro do Pretérito do Indicativo = estudaria, venderia, 
partiria. 
-sse-, para o Pretérito Imperfeito do Subjuntivo = estudasse, 
vendesse, partisse.  
 
Número-pessoais = indicam a pessoa e o número. São três os 
grupos das desinências número-pessoais.  
Grupo I: i, ste, u, mos, stes, ram, para o Pretérito Perfeito do 
Indicativo = eu cantei, tu cantaste, 
ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram.  
Grupo II: -, es, -, mos, des, em, para o Infinitivo Pessoal e para o 
Futuro do Subjuntivo = Era para eu 
cantar, tu cantares, ele cantar, nós cantarmos, vós cantardes, 
eles cantarem. Quando eu puser, tu puseres, ele puser, nós 
pusermos, vós puserdes, eles puserem.  
Grupo III: -, s, -, mos, is, m, para todos os outros tempos = eu 
canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles 
cantam.  
 
Desinências nominais  
de gênero = indica o gênero da palavra. A palavra terá desinência 
nominal de gênero, quando houver a oposição masculino - feminino. 
Por exemplo: cabeleireiro - cabeleireira. A vogal a será desinência 
nominal de gênero sempre que indicar o feminino de uma palavra, 
mesmo que o masculino não seja terminado em o. Por exemplo: 
crua, ela, traidora. 
 
de número = indica o plural da palavra. É a letra s, somente quando  
indicar o plural da palavra. Por exemplo: cadeiras, pedras, águas.  
 
Afixos: São elementos que se juntam a radicais para formar novas 
palavras. São eles:  
 
Prefixo: É o afixo que aparece antes do radical. Por exemplo 
destampar, incapaz, amoral.  
 
Sufixo: É o afixo que aparece depois do radical, do tema ou do 
infinitivo. Por exemplo pensamento, acusação, felizmente.  
 
Vogais e consoantes de ligação: São vogais e consoantes que 
surgem entre dois morfemas, para tornar mais fácil e agradável a 
pronúncia de certas palavras. Por exemplo flores, bambuzal, 
gasômetro, canais.  
 

Radicais 
Radicais Latinos 
1º elemento da composição 

Forma Sentido Exemplo 

Agri Campo Agricultura 

Ambi Ambos Ambidestro 

Arbori- Árvore Arborícola 

Bis-, bi- Duas vezes Bípede, bisavô 

Calori- Calor Calorífero 

Cruci- cruz Crucifixo 

Curvi- curvo Curvilíneo 

Equi- igual 
Equilátero, 
equidistante 

Ferri-, ferro- ferro Ferrífero, ferrovia 

Loco- lugar Locomotiva 

Morti- morte Mortífero 

Multi- muito Multiforme 

Olei-, oleo- Azeite, óleo Oleígeno, oleoduto 

Oni- todo Onipotente 

Pedi- pé Pedilúvio 

Pisci- peixe Piscicultor 

Pluri- Muitos, vários Pluriforme 

Quadri-, quadru- quatro Quadrúpede 

Reti- reto Retilíneo 

Semi- metade Semimorto 

Tri- Três Tricolor 

 

Radicais Latinos 
2º Elemento da Composição 

Forma Sentido Exemplos 

-cida Que mata Suicida, homicida 

-cola Que cultiva, ou habita 
Arborícola, vinícola, 
silvícola 

-cultura Ato de cultivar 
Piscicultura, 
apicultura 

-fero 
Que contém, ou 
produz 

Aurífero, carbonífero 

-fico Que faz, ou produz Benefício, frigorífico 

-forme Que tem forma de Uniforme, cuneiforme 

-fugo Que foge, ou faz fugir Centrífugo, febrífugo 

-gero 
Que contém, ou 
produz 

Belígero, armígero 

-paro Que produz Ovíparo, multíparo 

-pede Pé 
Velocípede, 
palmípede 

-sono Que soa Uníssono, horríssono 

-vomo Que expele Ignívomo, fumívomo 

-voro Que come Carnívoro, herbívoro 
 

Radicais Gregos 
1º Elemento da Composição 

Forma Sentido Exemplos 

Aero- ar Aeronave 

Antropo- homem Antropologia 

Arqueo- antigo Arqueologia 

Auto de si mesmo Autobiografia 

Biblio- livro Biblioteca 

Bio- vida Biologia 

Cali- belo Caligrafia 

Cosmo- mundo Cosmologia 

Cromo- cor Cromossomo 

Crono- tempo Cronologia 

Dactilo- dedo Dactilografia 

Deca- dez Decaedro 

Demo- povo Democracia 

di- dois Dissílabo 
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Ele( c )tro- (âmbar) eletricidade Eletroímã 

Enea- nove Eneágono 

Etno- raça Etnologia 

Farmaco- medicamento Farmacologia 

Filo- amigo Filologia 

Fisio- natureza Fisionomia 

Fono- voz, som Fonologia 

Foto- fogo, luz Fotosfera 

Geo- terra Geografia 

Hemo- sangue Hemorragia 

Hepta- sete Heptágono 

Hetero- outro Heterogêneo 

Hexa- seis Hexágono 

Hidro- água Hidrogênio 

Hipo- cavalo Hipopótamo 

Ictio- peixe Ictiologia 

Iso igual Isósceles 

Lito- pedra Litografia 

Macro- grande, longo Macróbio 

Mega- grande Megalomaníaco 

Melo- canto Melodia 

Meso- meio Mesóclise 

Micro- pequeno Micróbio 

Mito- fábula Mitologia 

Mono- um só Monarca 

Necro- morto Necrotério 

Neo- novo Neolatino 

Octo- oito Octaedro 

Odonto- dente Odontologia 

Oftalmo- olho Oftalmologia 

Onomato- nome Onomatopeia 

Orto- reto, justo Ortodoxo 

Oxi- agudo, penetrante Oxítono 

Paleo- antigo Paleontologia 

Pan- todos, tudo Pan-americano 

Pato- doença        Patologia 

Penta- cinco Pentágono 

Piro- fogo Pirotecnia 

Poli- muito Poliglota 

Potamo- rio Potamografia 

Proto- primeiro Protozoário 

Pseudo- falso Pseudônimo 

Psico- alma, espírito Psicologia 

Quilo- mil Quilograma 

Quiro- mão Quiromancia 

Rino- nariz Rinoceronte 

Rizo- raiz Rizotônico 

Tecno- arte Tecnografia 

Termo- quente Termômetro 

Tetra- quatro Tetraedro 

Tipo- figura, marca Tipografia 

Topo- lugar Topografia 

Tri- três Trissílabo 

Zoo- animal Zoologia 

 
Radicais Gregos 
2º Elemento da Composição 
 

Forma Sentido Exemplos 

-agogo Que conduz Pedagogo 

-algia Dor Nevralgia 

-arca Que comanda Monarca 

-arquia Comando, governo Monarquia 

-céfalo Cabeça Microcéfalo 

-cracia Poder Democracia 

-doxo Que opina Ortodoxo 

-dromo Lugar para correr Hipódromo 

-edro Base, fase Poliedro 

-fagia Ato de comer Antropofagia 

-fago Que come Antropófago 

-filia Amizade Bibliofilia 

-fobia Inimizade, ódio, temor Fotofobia 

-fobo Que odeia, inimigo Xenófobo 

-foro Que leva ou conduz Fósforo 

-gamia Casamento Poligamia 

-gamo Casa Bígamo 

-gêneo Que gera Heterogêneo 

-glota; -glossa Língua Poliglota, isoglossa 

-gono Ângulo Pentágono 

-grafia Escrita, descrição Ortografia 

-grafo Que escreve Calígrafo 

-grama Escrito, peso Telegrama, quilograma 

-logia Discurso Arqueologia 

-logo Que fala ou trata Diálogo 

-mancia Adivinhação Quiromancia 

-metria Medida Biometria 

-metro Que mede Pentâmetro 

-morfo Que tem a forma Polimorfo 

-nomia Lei, regra Astronomia 

-nomo Que regula Autônomo 

-peia Ato de fazer Onomatopeia 

-pólis; -pole Cidade Petrópolis, metrópole 

-ptero Asa Helicóptero 

-scopia Ato de ver Macroscopia 

-scópio Instrumento para ver Microscópio 

-sofia Sabedoria Logosofia 

-teca Lugar onde se guarda Biblioteca 

-terapia Cura Fisioterapia 

-tomia Corte, divisão Dicotomia 

-tono Tensão, tom Monótono 
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Formação das palavras 

 
Para analisar a formação de uma palavra, deve-se 

procurar a origem dela. Caso seja formada por apenas um radical, 
diremos que foi formada por derivação; por dois ou mais radicais, 
composição. São os seguintes os processos de formação de 
palavras: Derivação: Formação de novas palavras a partir de 
apenas um radical.  
 
Derivação Prefixal  
Acréscimo de um prefixo à palavra primitiva; também chamado de 
prefixação. 
Por exemplo: antepasto, reescrever, infeliz.  
 
Derivação Sufixal  
Acréscimo de um sufixo à palavra primitiva; também chamado de 
sufixação.  
Por exemplo: felizmente, igualdade, florescer.  
 
Derivação Prefixal e Sufixal  
Acréscimo de um prefixo e de um sufixo, em tempos diferentes; 
também chamado de prefixação e sufixação. 
Por exemplo: infelizmente, desigualdade, reflorescer.  
 
Derivação Parassintética  
Acréscimo de um prefixo e de um sufixo, simultaneamente; também 
chamado de parassíntese. 
Por exemplo: envernizar, enrijecer, anoitecer.  
Obs.: A maneira mais fácil de se estabelecer a diferença entre 
Derivação Prefixal e Sufixal e Derivação Parassintética é a seguinte: 
retira-se o prefixo; se a palavra que sobrou existir, será Der. Pref. e 
Suf.; caso contrário, retira-se, agora, o sufixo; se a palavra que 
sobrou existir, será Der. Pref. e Suf.; caso contrário, será Der. 
Parassintética. Por exemplo, retire o prefixo de envernizar: não 
existe a palavra vernizar; agora, retire o sufixo: também não existe a 
palavra enverniz. Portanto, a palavra foi formada por Parassíntese. 
 
Derivação Regressiva  
É a retirada da parte final da palavra primitiva, obtendo, por essa 
redução, a palavra derivada. 
Por exemplo: do verbo debater, retira-se a desinência de infinitivo -
r: formou-se o substantivo debate.  
 
Derivação Imprópria  
É a formação de uma nova palavra pela mudança de classe 
gramatical. Por exemplo: a palavra gelo é um substantivo, mas 
pode ser transformada em um adjetivo: camisa gelo.  
 
 
 
Composição  
Formação de novas palavras a partir de dois ou mais radicais.  
 
Composição por justaposição  
Na união, os radicais não sofrem qualquer alteração em sua 
estrutura. Por exemplo: ao se unirem os radicais ponta e pé, obtém-
se a palavra pontapé. O mesmo ocorre com mandachuva, 
passatempo, guarda-pó.  
 
Composição por aglutinação  
Na união, pelo menos um dos radicais sofre alteração em sua 
estrutura. Por exemplo: ao se unirem os radicais água e ardente, 
obtém-se a palavra aguardente, com o desaparecimento do a. O 
mesmo acontece com embora (em boa hora), planalto (plano alto).  
 
Hibridismo  
É a formação de novas palavras a partir da união de radicais de 
idiomas diferentes.  
Por exemplo: automóvel, sociologia, sambódromo, burocracia.  
 
Onomatopeia  
Consiste em criar palavras, tentando imitar sons da natureza. Por 
exemplo: zunzum, cricri, tique-taque, pingue-pongue.  
 

Abreviação Vocabular  
Consiste na eliminação de um segmento da palavra, a fim de se 
obter uma forma mais curta. 
Por exemplo: de extraordinário forma-se extra; de telefone, fone; 
de fotografia, foto; de cinematografia, cinema ou cine.  
 
Siglas  
As siglas são formadas pela combinação das letras iniciais de uma 
sequência de palavras que constitui um nome. 
Por exemplo: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística); 
IPTU (Imposto Predial, Territorial e Urbano).  
 
Neologismo semântico  
Forma-se uma palavra por neologismo semântico, quando se dá um 
novo significado, somado ao que já existe.  
Por exemplo, a palavra legal significa dentro da lei; a esse 
significado somamos outro: pessoa boa, pessoa legal.  
 
Empréstimo linguístico  
É o aportuguesamento de palavras estrangeiras; se a grafia da 
palavra não se modifica, ela deve ser escrita entre aspas. Por 
exemplo: estresse, estande, futebol, bife, "show", xampu, 
"shopping center".  
 


