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Car@s alun@s,

esses exercícios são baseados no conteúdo que discutimos na aula e no capitulo Morfologia 
(Petter 2003). Consultam os slides, Petter (2003) e também o glossário que está no moodle. 

1. Quais das palavras são palavras simples e quais podemos considerar complexas?

membros, alimentar, bonito, gramática, escritor, rejeitar, aceitar, acompanhamento, duvidas

2. As palavras dos pares seguintes pertencem ao mesmo lexema ou são lexamas diferentes?

a. revolucionar - revolução 
b. ir - foi
c. fazer -refazer
d. eu - mim
e. vai - indo
f. descer -descida

3. Quantos types, tokens e lexemas tem essa frase?

Estou dizendo agora, bem como já falei ontem, que o preço do café da tia bia é mais caro do que 
o café da lanchonete das Letras.

4. As palavras seguintes consistem em uma ou duas morfemas. Separa as morfemas e decide se 
as morfemas são morfemas livres ou presas e determina qual tipo de afixo ocorre, se ocorre. 
Quando se aplica, decidem também se o afixo é flexional ou derivacional. 

gatos estudioso espaçoso dorminhoco
infeliz menor brincando casarão 
orgulhosa bicicleta teimosos carros

5. As palavras seguintes consistem em uma, duas ou mais morfemas. Separa as morfemas e 
decide se as morfemas são morfemas livres ou presas e determina qual tipo de afixo ocorre, se 
ocorre. Quando se aplica, decidem também se o afixo é flexional ou derivacional.

inítediante Salvador indenização injusto
acessibilidade unidirecional inevitável andávamos
pessoalmente importador desambiguidade desumanas 

6. Vamos olhar alguns exemplos do inglês: Em cada grupo duas palavras tem a mesma estrutura 
morfológica, uma tem um sufixo diferente e uma não tem sufixo. Quais das palavras do grupo tem 
o mesmo sufixo, qual palavra tem um outro sufixo e qual palavra tem nenhum sufixo? Tentam 
explicar qual é a função dos sufixos.

Exemplo: 



rider -er: sufixo derivacional ‘a pessoa que…’
colder -er: sufixo flexional, comparativo
silver não há sufixo
smoker veja rider 

a) nicer, painter, runner, feather
b) intolerant, intelligent, inflame, incomplete
c) friendly, sadly, softly, silly
d) sons, lens, vans, runs
e) youngster, faster, monster, gangster

7) Discussão: Alguns estudiosos descrevem a morfologia como o estudo de como palavras são 
formadas enquanto outros dizem que a morfologia é o estudo de como as palavras podem ser 
segmentadas. Quais são as suposições dessas opinões sobre como as palavras são 
armazenadas no nosso léxico mental?


