
Professor Jailton 



 Composição 

Derivação 

Outros processos 

 Abreviação 

 Reduplicação (duplicação silábica) 

 Combinação (fragmentação ou palavra-valise) 

 Hibridismo 
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 Juntando-se duas bases preexistentes na 

língua, o falante pode criar um novo 

vocábulo, dito composto. 

 

 

Trem-de-ferro 

Salário-família 

Aguardente 

Secretária-eletrônica 



 a) por JUSTAPOSIÇÃO: 

  quando não ocorre alteração fonética. 

Ex.:  beija-flor  

  sexta-feira 

  girassol 

  pontapé 

 



 b) por AGLUTINAÇÃO: 

  quando ocorre alteração fonética. 

Ex.:  aguardente  

  cabisbaixo 

  planalto 

   

 



 Processo pelo qual se obtêm palavras novas 

(derivadas) pelo acréscimo de afixos à 

palavra primitiva; 

 

 ou pela palavra nova obtida por redução da 

palavra primitiva; 

 

 ou pela mudança de categoria gramatical da 

palavra primitiva. 

 



 Prefixal (ou prefixação) 

 Sufixal (ou sufixação) 

 Parassintética 

 Regressiva  (formação regressiva) 

 Imprópria   (conversão) 

 

(?) derivação prefixal e sufixal 

 



Dá-se quando a palavra nova é obtida por 

acréscimo de prefixo: 

 

 in – feliz  des – leal 

 

Prefixo      radical            prefixo    radical 



Ocorre quando a palavra nova é obtida pelo 

acréscimo de sufixo: 

 

Feliz   -    mente           leal    -    dade 

 

radical       sufixo           radical         sufixo 



 A palavra nova é obtida pelo acréscimo 

simultâneo de prefixo e sufixo. 

 

en    trist    ecer            en      tard     ecer 

 

 

prefixo   radical   sufixo      prefixo   radical  sufixo 



 A palavra nova é obtida por redução da 

palavra primitiva. 

 

 

Forma Primitiva (verbo) Forma Derivada (subst.) 

combater combate 

caçar caça 

pescar pesca 

chorar choro 

embarcar embarque 

entregar entrega 

gritar grito 



“Se o substantivo denota ação, será palavra 

derivada, e o verbo palavra primitiva; mas, 

se o nome denota algum objeto ou 

substância, se verificará o contrário”. 

Celso Cunha na Gramática do Português Contemporâneo 

 



 Planta  -  Plantar 

 Âncora  -  Ancorar 

 Telefone  -  telefonar 

 

 Combate  -  combater 

 Caça  -  caçar 

 Pesca  -  pescar 



 A palavra nova (derivada) é obtida pela mudança 

de categoria gramatical da palavra primitiva. 

 

O jantar (substantivo), derivado de jantar(verbo) 

 

Mulher aranha (adjet.), derivado de aranha (subst.) 

 

“Como será o amanhã?” (substantivo), derivado de 

amanhã (advérbio) 



 ABREVIAÇÃO 

 Consiste no emprego de uma parte pelo todo. 

 

 Auto (por automóvel) 

 Foto (por fotografia) 

 Pneu (por pneumático) 

 Extra (por extraordinário ou por extrafino) 



 Bechara também inclui as SIGLAS no processo 

de ABREVIAÇÃO. 

 

 ONU (Organização das Nações Unidas) 

 PUC (Pontifícia Universidade Católica) 

 UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

 USP (Universidade de São Paulo) 

 PT (Partido dos Trabalhadores) 

 



 Também chamada duplicação silábica, 

consiste na repetição de vogal ou consoante, 

acompanhada quase sempre de alternância 

vocálica, para formar uma palavra imitativa: 

 

 Tique-taque, reco-reco, pingue-pongue 



José Carlos de Azeredo – Fundamentos de Gramática do Português – p. 103 



 É um caso especial de composição em que a 

nova unidade resulta da combinação de parte 

de cada um dos dois elementos que entram 

na formação: 

 

 Português + espanhol = portunhol 

 Bahia + Vitória = Bavi 

 Sofrer + professor = sofressor 

 Aborrecer + adolescente = aborrescente 



 Formação de palavras com elementos de 

idiomas diferentes. 

 

 Sociologia (latino + grego) 

 Televisão (grego + português) 

 Burocracia (francês + grego) 

 Automóvel (grego + português) 

 

 



Quando se forma vocábulos usando outros 

formados por redução. 

 

 Autoestrada 

 Cineclube 

 Autopeça 

 eletrodoméstico 
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São formadas por derivação prefixal, sufixal e 

parassintética, respectivamente, a sequência 

 

A) abdicar, pernoite, descer. 

B) superpor, forense, amanhecer. 

C) suavisar, dispneia, ensurdecer. 

D) embainhar, sinfonia, bondosamente. 

E) abotoar, ponteiro, intravenoso. 

 



Há um caso típico de palavra formada por 

composição em: 

 

A) aguardente. 

B) pesca. 

C) amanhecer. 

D) perigosamente. 

E) repatriar. 

 


