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Ficha de Aplicação de Conhecimentos – Formação de Palavras 

 

1. Atenta no texto e, para cada alínea, assinala a opção correta. 

 

Um frade andava ao peditório; chegou à porta de um lavrador, mas não lhe 

quiseram aí dar nada. O frade estava a cair com fome, e disse: 

– Vou ver se faço um caldinho de pedra. E pegou numa pedra do chão, 

sacudiu-lhe a terra e pôs-se a olhar para ela para ver se era boa para fazer um 

caldo. A gente da casa pôs-se a rir do frade e daquela lembrança. […] 

– Está um bocadinho insonso, bem precisa de uma pedrinha de sal. […] 

– Ai, um naquinho de chouriço é que lhe dava uma graça… 

Trouxeram-lhe um pedaço de chouriço; ele botou-o na panela, e enquanto 

se cozia, tirou do alforge pão, e arranjou-se para comer com vagar. O caldo 

cheirava que era um regalo. […] 

 
Teófilo Braga, “O caldo de pedra”, in Contos Tradicionais do Povo Português,  

Porto: Porto Editora, 2015 [pp. 45 e 46] 

 

1.1. O processo de derivação usado na 

formação da palavra “caldinho” (l. 3) é 

(A) derivação por prefixação. 

(B) derivação por sufixação. 

(C) derivação por prefixação e sufixação. 

(D) derivação não afixal. 

 

 

1.4. O processo de derivação usado na 

formação da palavra “bocadinho” (l. 6) é 

(A) derivação por prefixação e sufixação. 

(B) derivação por prefixação. 

(C) derivação não afixal. 

(D) derivação por sufixação. 

 

1.2. O processo de derivação usado na 

formação da palavra “lembrança” (l. 5) é 

(A) derivação por sufixação. 

(B) derivação por prefixação. 

(C) derivação por prefixação e sufixação. 

(D) derivação não afixal. 

 

 

1.5. O processo de derivação usado na 

formação da palavra “regalo” (l. 10) é 

(A) derivação não afixal. 

(B) derivação por sufixação. 

(C) derivação por prefixação e sufixação. 

(D) derivação por prefixação. 

 

1.3. O processo de derivação usado na 

formação da palavra “pedrinha” (l. 6) é 

(A) derivação não afixal. 

(B) derivação por prefixação e sufixação. 

(C) derivação por prefixação. 

(D) derivação por sufixação. 

 

1.6. O sufixo com valor aumentativo da 

palavra “casa” (l. 5) é: 

(A) -ota (casota); 

(B) -ebre (casebre); 

(C) -arão (casarão), 

(D) -ita (casita). 
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2. Associa palavras aos vocábulos seguintes e forma palavras compostas que 

correspondam aos significados apresentados. 

A. “porta”  _________________: estojo ou pequeno objeto com uma argola 

para guardar as chaves. 

B. “pedra”  ____________________: rocha vulcânica, acinzentada utilizada 

para polir ou limpar. 

C. “terra”  ____________________: libertação de energia acumulada na 

crosta terrestre, que provoca vibrações à superfície. 

D. “caldo”  ____________________: sopa preparada com folhas de couve, 

com batata e temperada com azeite, sal e uma rodela de chouriço. 

 

 

2.1. Flexiona as palavras compostas que formaste no plural.

A. ______________________ 

B. ______________________ 

C. ______________________ 

D. ______________________

3. Preenche o quadro, agrupando as palavras seguintes quanto ao seu 

processo de formação. 

 

• neurocirurgião • pontapé • ilegal • semicírculo 

 • incontestável  • refazer • abre-latas 

• estudante  • tristonho   • guarda-sol 

  • fisioterapia   • velhaco  

 • automóvel  • homem-aranha  • descontinuar  

 

 

Derivação Composição 

por prefixação por sufixação 
por radicais e 

palavras 
por palavras 

    

 

Bom trabalho! 


