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1. Categorias e definições 

Palavra, Tema, Radical 

 

 

Afixo, Prefixo , Sufixo, Interfixo, Circunfixo… 

 

 

Núcleo de palavra, Especificador, Complemento, 

Modificador 



 
1a. Casos que a Regra de Atribuição do Núcleo à Direita resolve 

adequadamente 
[café]núcleo   
[particul] [ar]núcleo 

 
1b. Casos que a Regra de Atribuição do Núcleo à Direita não resolve 

adequadamente 

   [café] [s]núcleo 
  [gat] [o]núcleo 
  [gat] [a]núcleo 
  [gat] [o] [s]núcleo   
  [começ] [o]núcleo 
  [começ] [a] [r]núcleo 
  [começ] [a] [va] [mos]núcleo 
   [gat] [ão]núcleo 
 



sufixo 
avaliativo 

modificador 

prefixo 
modificador radical sufixo 

derivacional 
sufixo temático 
especificador 
morfológico 

sufixo(s)  de 
flexão 

especificador(es) 
morfo-sintático(s) 

radical 

tema 

radical  

radical 

radical  

radical  

palavra 

palavra 







a. amavel ]Adj ment]Sufixo/Radical? e 

 amavei(s) ]Adj zinh]Sufixo/Radical? os 

 tia]N  drast]Sufixo/Radical? a 
 

b. sobre]Prefixo/Preposição? [dotado]Adj 

  não]Prefixo/Advérbio? [alinhado]Adj 

 

2. Questões de fronteira 



cabeç] RN, -a, [+fem] 
 

mex] RV, 2ª conj 

[X] RN [al]   teatr ]RN  al ]RADJ  

   grip]RN  al ]RADJ 

   acident]RN  al ]RADJ  

 

[X] RADJ [idad] e brev ]RADJ  idad ]RN  e 

   teatr ]RN  al ]RADJ  idad]RN  e 

Sobre a especificação lexical dos radicais: 



[baf] [ô] [metr] o 

 

[mot] [o] [táxi] 

 

[porn] [o] [chanchad]a 

radical  
 

radical 
 

 

sufixo temático 
especificador 
morfológico 

vogal de ligação 
especificador 

[baf] [o] [metr]  [o] 
 



a. redhead lit. vermelha cabeça ‘ruiv(o/a)’ 
 

b. sauerkraut lit. amargo repolho ‘chucrute’ 
 

c. [sul] [american] o cf. América do Sul 

 [norte] [corean] o cf. Coreia do Norte 

 [centro] [europ] eu cf. Europa Central 

     

d. [ec] [o] [turism] o cf. ecologia 
 [ge] [o] [referenciação]  cf. geografia 

antepositivo, do gr. oîkos,ou 'casa, habitação; bens, família'; ocorre já em voc. 
orign. gregos, como ecônomo, ecumênico, economia e econômico (os primeiros 

em curso na língua desde o sXIV e sXVI e os últimos desde o sXVII), já em 
cultismos do sXIX em diante: ecocídio, ecogeografia, ecologia, ecológico, 
ecólogo, ecomuseu, economato, econometria, econométrico, economista, 

economizar, ecoproteína, ecosfera, ecospécie, ecossistema, ecótipo, 
ecumenicidade, ecumenismo, ecumenizar, ecúmeno; ver -écio 

Ecologismo 
n substantivo masculino 
1 movimento que visa a um melhor equilíbrio entre o homem e o seu 
meio natural, assim como à proteção deste [Baseia-se na defesa de que apenas 
mudanças radicais na estrutura da sociedade industrial moderna podem 
reintegrar o homem à biosfera.] 
1.1 corrente política que defende tais ideias 
2 movimento de ação e ideias que patrocina a luta por postulados 
ambientalistas (us., por vezes, pejorativamente) 



Radicais vernáculos 

 

 
cabeç]RN a 

 

 

 

 

mex] RV er 

Radicais neoclássicos 

 

 

cefal] eia 

cefal] izar 

cefal] ico 

cefal] ópode 

 

misc] igenar 

misc] ível 



radical pedr- petr- 

palavra simples pedr] a ----- 

palavra complexa pedr] eir] a petr] ific] a] r 

Inglês stone, quarry petr] ify 

 

 

radical peix- icti- 

palavra simples peix] e ----- 

palavra complexa peix] ari] a  icti] os] e 

Inglês fish, fish market ichthy] osis 



3. Construção de uma hipótese 

 

Núcleo de palavra 

 radical intransitivo 

 radical transitivo 

 sufixo derivacional 

 

Especificador 

 constituinte temático 

 sufixo de flexão 

 vogal de ligação 

 

  

gat]núcleo o 

baf] o] metr]núcleo o 

particul] ar] núcleo 

 

 

começ] a] CT r 

começ] a]  r] SF 

baf] o] VL metr]  o 



3. Construção de uma hipótese 

 

Complemento 

 radical 

 tema 

 palavra 

 

Modificador 

 prefixo 

 sufixo avaliativo 

 radical modificador 

 

  

particul] complemento ar] 

am] a]] complemento vel] 

clar] a] [-plu] ] complemento ment] e 

 

 

re] modificador começar 

gat] inh] modificador  o 

soter] modificador o] politan]  o 


