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Parte 2



Composição 

Composição é o processo pelo qual há junção de dois ou 
mais radicais, possibilitando a formação de uma nova 
palavra. É importante observar que, quando esse processo 
ocorre, a palavra resultante tem sentido diferente do original 
de cada um dos radicais que a compõem. De acordo com o 
modo como acontece a junção dos elementos, a composição 
é classificada em justaposição e aglutinação.



JUSTAPOSIÇÃO 

Os vocábulos componentes mantêm sua autonomia fonética e gráfica, 
ou seja, não sofrem modificações. 

EXEMPLOS: mandachuva, vaivém, guarda-chuva, saia-balão, 
passatempo. 

AGLUTINAÇÃO 

Os vocábulos componentes unem-se com a combinação de dois ou 
mais radicais com alteração na forma fonológica. 

EXEMPLOS: aguardente (água + ardente); planalto (plano + alto); 
embora (em + boa + hora); pernilongo (perna + longo).



#FICAADICA 

No processo de composição, podem ocorrer casos em 
que a palavra é criada juntando radicais de línguas 
diferentes. A isso dá-se o nome de hibridismo, como se 
observa nos seguintes exemplos: 

automóvel (grego + latim); sociologia (latim + grego); 
gasômetro (alemão + grego); burocracia (francês + 
grego).



Outros processos de formação de palavras

Além dos dois principais processos de formação de palavras – 
derivação e composição –, existem alguns outros que produzem um 
número razoável de vocábulos.



REDUÇÃO 

Processo de formação de palavras que consiste em reduzi-las com 
diversos objetivos, como economizar tempo e espaço na comunicação 
falada e na escrita. As siglas, as abreviações e as abreviaturas são 
exemplos de redução. 



SIGLAS E SIGLONIMIZAÇÃO 

Processo que transforma determinadas sequências vocabulares em siglas. 
EXEMPLOS: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), TCU 
(Tribunal de Contas da União), CPF (Cadastro de Pessoa Física). 

ABREVIAÇÃO 

Ocorre quando há eliminação de parte de uma palavra já existente. 
EXEMPLOS: foto (fotografia), pneu (pneumático), moto (motocicleta), cinema 
(cinematografia). 

ABREVIATURA 

Consiste na redução principalmente de nomes científicos, gramaticais, 
de estados, territórios, profissões, pronomes de tratamento etc. 
EXEMPLOS: PB (Paraíba), av. (avenida), dr. (doutor), sr. (senhor).



ONOMATOPEIA 

Utilização de palavras para representar sons e ruídos. 
EXEMPLOS: tique-taque, zum-zum, reco-reco. 

PALAVRA-VALISE 

É resultante da fusão de duas palavras, em que pelo menos uma 
sofreu truncamento. 
EXEMPLOS: Flaflu (Flamengo e Fluminense), showmício (show e 
comício), portunhol (português e espanhol).



ESTRANGEIRISMO 

Palavra estrangeira empregada pelos usuários da língua 
portuguesa. 
EXEMPLOS: shopping, smartphone, show, brother. 

NEOLOGISMO 

Palavra de criação recente na língua ou a palavra usada com 
novo valor semântico. 
EXEMPLOS: o porquê, um não, um contra. 



Neologismo 
Beijo pouco, falo menos ainda. 
Mas invento palavras 
que traduzem a ternura mais funda 
E mais cotidiana. 
inventei, por exemplo, o verbo teadorar. 
Intransitivo 
Teadoro, Teodora.



Sou capaz de entender o processo de 
formação de alguma palavra quando a leio? 
 
 
Consigo compreender os principais processos 
de formação de pa lavras da l íngua 
portuguesa?
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Exercícios de 
Composição 



3- Classifique as palavras de acordo com o processo de 
composição. 

a) passatempo 
b) audiovisual 
c) paraquedas



Palavras formadas pelo processo de composição, que são aquelas em que ocorre 
a junção de radicais:

a) passatempo (processo de composição por justaposição, porque a palavra é 
formada pela junção de dois radicais: pass- e temp-, sem que ocorra alteração 
fonética nas palavras)
c) audiovisual (processo de composição por justaposição, porque a palavra é 
formada pela junção de dois radicais: audio- e visu-, sem que ocorra alteração 
fonética nas palavras)
d) paraquedas (processo de composição por justaposição, porque a palavra é 
formada pela junção do verbo “parar” com o substantivo “quedas”, sem que ocorra 
alteração fonética nas palavras)



4- Qual a única alternativa abaixo que tem apenas palavras 
formadas por composição por justaposição. 
a) café com leite, guarda-chuva, pontapé 
b) vinagre, aguardente, planalto 
c) escolarização, desigualdade, abençoar 
d) girassol, vaivém, embora 
e) malmequer, fidalgo, pernalta



Alternativa certa: a) café com leite, guarda-chuva, pontapé.

As palavras formadas pelo processo de composição por justaposição juntam dois ou mais 
radicais sem que ocorra alterações fonéticas.

Quanto às alternativas restantes:

b) vinagre, aguardente, planalto

Estas palavras são formadas pelo processo de composição por aglutinação, porque na junção 
dos radicais, as palavras deixam de ser pronunciadas da forma como eram antes da sua 
junção:

• vinagre (junção de vinho + acre).
• aguardente (junção de água + ardente).
• planalto (junção de plano + alto).

c) escolarização, desigualdade, abençoar

• escolarização: palavra formada pelo processo de derivação sufixal, porque foram 
acrescentados sufixos à palavra primitiva “escola” - escolar-escolarizar-escolarização.

• desigualdade: palavra formada pelo processo de derivação, prefixal e sufixal, porque 
foram acrescentados o prefixo des- (desigual) e o sufixo -dade (igualdade) à palavra 
primitiva “igual”. Como esse processo não aconteceu ao mesmo tempo, não estamos 
diante de uma derivação parassintética).

• abençoar: palavra formada pelo processo de derivação parassintética, porque foram 
acrescentados, de forma simultânea, o prefixo a- e o sufixo -ar à palavra primitiva 
“benção”.



d) girassol, vaivém, embora

• girassol: palavra formada pelo processo de composição por justaposição, 
porque ocorreu a junção do verbo “girar” com o substantivo “sol”, sem que 
ocorresse alteração fonética nas palavras.

• vaivém: palavra formada pelo processo de composição por justaposição, 
porque ocorreu a junção dos verbos “vai” e “vem”, sem que ocorresse 
alteração fonética nas palavras.

• embora: palavra formada pelo processo de composição por aglutinação, 
porque ocorreu a junção de “em + boa + hora”, com alteração fonética nas 
palavras.

e) malmequer, fidalgo, pernalta

• malmequer: palavra formada pelo processo de composição por 
justaposição, porque ocorreu a junção de “mal + me + quer”, sem que 
ocorresse alteração fonética nas palavras.

• fidalgo: palavra formada pelo processo de composição por aglutinação, 
porque ocorreu a junção de “filho + de + algo”, com alteração fonética nas 
palavras.

• pernalta: palavra formada pelo processo de composição por aglutinação, 
porque ocorreu a junção de “perna + alta”, com alteração fonética nas 
palavras.


