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ESTRUTURA DAS PALAVRAS
MORFEMAS
Também chamados de elementos mórficos, são as menores unidades
de uma palavra.

RADICAL
É a raiz da palavra, ou seja, é o elemento que expressa a base do
significado.
Exemplos:
- casa, casebre, casinha, casarão.
radical: cas.
- pedra, pedreiro, pedreguho, pedregoso.
radical: pedr.

VOGAL TEMÁTICA VERBAL
É a vogal que, no verbo, fica entre o radical e as desinências verbais.
Obs.: O verbo poer e seus derivados pertencem à 2.ª conjugação.
Exemplos:
- cantar, brincar (1.ª conjugação)
- perder, correr (2.ª conjugação)
- sorrir, ferir

(3.ª conjugação)

VOGAL TEMÁTICA NOMINAL
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É representada pelas vogais a, e e o que permitem a ligação entre o
radical e as desinências de substantivos e adjetivos.

Por Evaí Oliveira

www.normativagramatica.blogspot.com.br/

Exemplos:
- lâmpadas
- mestre
- mesas
- livro
- raquete
Obs.: Os nomes terminados em vogais tônicas não apresentam vogal temática.
Exemplos:
- sofá, café, totó, caju, tatu etc.

TEMA
É a associação do radical com a vogal temática.
Exemplos:
- amaria (am + a)
- perdeu (perd + e)
- sorrindo (sorr + i)

DESINÊNCIAS
São morfemas que se unem ao radical para indicar flexões dos
vocábulos.


NOMINAL: indica gênero e número.

Exemplo:
- GAROT A S
A: gênero (feminino)
S: número (plural)


VERBAL: indica tempo, modo, número e pessoa dos verbos.

Exemplo:
- ANDÁ VA MOS
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VA: tempo e modo (pretérito imperfeito do indicativo)
MOS: número e pessoa (1.ª pessoa do plural)

AFIXOS
Estão situados antes ou depois do radical, formando palavras derivadas.


PREFIXO: É colocado antes do radical.

Exemplos:
- re ler
- in válido
- des fazer


SUFIXO: É colocado após o radical.

Exemplos:
- oral mente
- bonit inha

VOGAL DE LIGAÇÃO
Vogal que entra em algumas palavras para facilitar a pronúncia das
mesmas.
Exemplo:
- facil I dade (fácil + dade)

CONSOANTE DE LIGAÇÃO
Consoante que entra em algumas palavras para facilitar a pronúncia.
Exemplo:
- cafe t eira (café + eira)

3

Obs.: INFIXOS: vogal e consoante de ligação.
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