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PREFÁCIO

A aprendizagem do Português por parte de falantes de outras línguas (como, de resto, a aprendizagem de qual-
quer língua estrangeira) envolve dificuldades múltiplas, nem sempre fáceis de superar. Tais dificuldades são ex-
ponencialmente acrescidas se aquele ou aquela que aprende é falante nativo de uma língua tão diametralmente 
afastada, como é o Chinês. Afastada na estrutura, afastada na fonética, afastada, também, na semântica.

Na semântica, sim. Culturas diferentes geram uma semântica muito distinta, nem sempre fácil de apreender.

Uma das dificuldades situa-se num dos elementos fulcrais da comunicação verbal, ou seja, a palavra e o seu 
significado. Para muitos, é uma questão de experiência, de rotina, de automatização, de memória. Apurar e 
desenvolver a memória – eis o que os mais incautos e, porventura, menos conhecedores dos meandros da 
linguagem, pensam ser o instrumento privilegiado para a construção de um léxico pessoal, ou seja, de uma 
bagagem de palavras bastante para manter a comunicação em outra língua.

Mas, em boa verdade, não é assim ou não tem de ser assim. Contra os que privilegiam a memória fala a própria 
realidade. Porque a linguagem não é um sistema irracional e totalmente arbitrário. Como em todos os conjun-
tos, as partes componentes deste que se chama léxico estão ligadas por relações racionais que facilitam o seu 
aprendizado e a sua apreensão.

Trata-se, em linguagem simples, de racionalizar a aquisição do vocabulário, apreendendo os princípios que 
permitem, a partir de uma palavra, criar todo um quadro de outras que com ela mantêm laços de qualquer 
natureza.

É isso que faz, neste livro, Rui Pereira: olhar o vocabulário do português de uma forma racional, identificar 
relações entre palavras, sistematizar essas relações e, a partir daí, criar um quadro que permita facilitar a um 
falante chinês apetrechar-se de uma bagagem vocabular suficiente para a comunicação quotidiana; e, mais do 
que isso, que lhe permita continuar esse processo, deitando mão dos mesmos princípios, a fazer crescer, em 
cada dia, essa mesma bagagem.

Para o alcançar, é necessário ter consciência das dificuldades específicas que enfrenta o falante chinês na 
aprendizagem do Português; e essa consciência só a possuem os próprios chineses. É, além disso, indispen-
sável favorecer e facilitar a apreensão de todos estes princípios com recurso à tradução, já que, sem ela, se 
correria o risco de o trabalho ser inútil ou de o processo conduzir a resultados incorretos, quando não absurdos. 
Por isso, este livro conta com a preciosa colaboração de docentes que têm o Chinês como língua materna; 
conscientes das dificuldades, deram um precioso contributo para que o resultado final fosse atingido.

Este é mais um passo dos que o Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de 
Macau vai dando no cumprimento da missão para que foi criado; neste caso, elaborar materiais de apoio ao 
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ensino do Português a falantes nativos chineses. Com o súbito, vertiginoso e impressionante crescimento que 
o ensino do Português está a conhecer na República Popular da China, todos estes materiais são importantes.

Essa é a missão que o IPM para si estrategicamente assumiu e que confiou, em parte, ao CPCLP. Nessa missão 
prosseguiremos, sempre com a mesma determinação. O futuro da língua portuguesa na China depende muito 
da nossa capacidade de realização nestes anos cruciais.

Carlos Ascenso André, PhD

Professor Honorário do Instituto Politécnico de Macau
e Professor Aposentado da Universidade de Coimbra
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APRESENTAÇÃO

Este livro tem como objetivo principal auxiliar no ensino do vocabulário do português, aqui entendido como 
sinónimo de léxico, ou seja, o acervo lexical que sustenta a comunicação em língua portuguesa. A investigação 
realizada ao longo das últimas décadas no domínio da morfologia do português, mais propriamente na sua 
morfologia derivacional, mostra que existem regularidades observáveis ao nível da estrutura interna das pala-
vras que podem ser operacionalizadas de forma eficaz no ensino da língua portuguesa a falantes não nativos. 
O trabalho de análise da estrutura interna das palavras e a aprendizagem das regras que atuam nesse domínio 
da língua (a “gramática das palavras”) ajudarão o aprendente não nativo em três aspetos fundamentais: (i) a 
decodificar o significado das palavras morfologicamente complexas pela perceção do significado dos seus 
constituintes; (ii) a usar corretamente essas palavras em sintaxe, e (iii) a formar, sempre que necessário, novas 
palavras, isto é, palavras que o falante que nunca tenha memorizado. Em suma, uma vez que lhes permite ace-
der à estrutura interna das palavras, o desenvolvimento do conhecimento desta área da gramática irá dotar o 
aprendente de maior agilidade no processamento lexical, tornando-o mais apto a interpretar e a produzir enun-
ciados, incluindo os não memorizados.

Os dados apresentados têm por base dominantemente a variante europeia do português, seguida em Macau, 
mas, sempre que oportuno, com referências ao português do Brasil.

Em segundo lugar, este livro está desenhado especificamente para dar apoio a alunos e professores que es-
tudam/ensinam português em Macau e no interior da China continental, tendo em vista facilitar a aquisição, 
a interpretação e o uso correto do vocabulário desta que é uma das línguas mais faladas do mundo. Por esse 
motivo, dados e instruções são frequentemente apresentados também em língua chinesa.

Tendo em conta o público a que se destina, os conteúdos selecionados procuram respeitar três princípios bási-
cos: ser cientificamente corretos e atuais, ser úteis e ser inteligíveis/transparentes. Nesse sentido, neste livro, 
seguem-se as orientações e o modelo de análise propostos por Graça Rio-Torto et al. na  Gramática Derivacional 
do Português, reeditada em 2016 pela Imprensa da Universidade de Coimbra, uma obra estruturante e de re-
ferência nos estudos sobre o léxico e a análise morfológica das palavras do português. A arquitetura do livro, 
bem como a fundamentação teórica, as designações usadas nos títulos das fichas e alguns dos quadros de 
exemplos que aqui se apresentam são, pois, devedores da investigação e do labor de vários autores da referida 
Gramática.

Em terceiro lugar, trata-se de um manual prático, encontrando-se organizado por fichas de trabalho, cada uma 
delas composta por uma breve nota informativa e por sugestões didáticas. Este tipo de organização decorre 
da intenção de ser um livro útil para alunos e professores e de apresentar os conteúdos e exercícios de forma 
inteligível.
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Em português existem muitas palavras morfologicamente complexas, sejam derivadas com auxílio de afixos 
(prefixos, sufixos…), sejam compostas. Acreditamos, por isso, que o ensino explícito das regras que estão na 
base da sua construção permitirá que o aprendente aceda mais facilmente ao significado dessas palavras e 
passe a ter informações mais precisas sobre o modo como podem ou devem ser atualizadas no discurso. 
Em suma, tratando-se de um livro que pretende não apenas apresentar de forma explícita a «gramática das 
palavras» do português, a qual pouca atenção tem tido nos manuais e gramáticas de Português como Língua 
Estrangeira, mas também levar os utilizadores a exercitar uma competência da sua gramática mental, afetará 
necessariamente o desempenho dos aprendentes quer ao nível da interpretação, quer da produção linguística, 
tanto na escrita como na oralidade.

Por fim, gostaríamos de salientar que este livro é o resultado de um trabalho coletivo, que envolveu dois professores
do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa, do Instituto Politécnico de Macau, e dois professores 
de universidades do interior da China, a Universidade de Línguas Estrangeiras de Zhejiang Yuexiu (Shaoxing) 
e a Universidade Normal de Harbin. A contribuição dos professores Xu Jingxin, Zhang Siwen e Sun Ye, quer na 
tradução dos materiais para o chinês, quer na sua testagem em sala de aula, foi fundamental para o resultado 
final obtido, tornando os materiais didáticos que agora se publicam mais adequados ao contexto chinês e mais 
profícuos, assim acreditamos, para professores e alunos chineses. Uma palavra de agradecimento ainda ao 
Gabriel Cordeiro, pelo design do livro e pela paciência que teve comigo durante todo o processo de edição, e 
à Doutora Cristina Zhou, diretora do Instituto Confúcio da Universidade de Coimbra, e ao An Yu pelo apurado 
trabalho de revisão da 1.ª edição deste livro.

Rui Pereira, PhD
Professor Auxiliar da Faculdade de Letras e Investigador do CELGA-ILTEC, Universidade de Coimbra

(Professor Adjunto do CPCLP, Instituto Politécnico de Macau, entre 2016 e 2018)
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Soluções
(Final do livro)

Ficheiros áudio Ficheiros áudio 
disponíveis em:disponíveis em:

http://cpclp.ipm.edu.mo/vocabulario

174

Prova que sabes   證明你知道

Prefixos e sufixos   前綴和後綴

PS 1   Forme palavras com as bases e os prefixos indicados. Deve selecionar o prefixo adequado para 
  cada base.

PS 2 Forme nomes com as bases e os sufixos indicados. Deve selecionar o sufixo adequado para 
  cada base.

PS 3  Forme adjetivos que indicam a nacionalidade/naturalidade (國籍/出生地) de uma pessoa. Deve 
  selecionar o sufixo adequado para cada base. 

Prefixos Bases Palavras prefixadas

i-/in-/im-

des-

entre-

co-

ex-

anti-

hiper-

pós-

ordenar

cruzar

portar

mercado

revolução

sísmico

contente

possível

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                                  
                                                   
                                                  

Bases Sufixos Palavras sufixadas

bom

cruzar

esperto

feijão

jogar

livro

pinho

raça

velho

-al

-ada

-aria

-dade

-dor

-eza

-ice

-ismo

-mento

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                                  
                                                   
                                                  

Bases Sufixos Palavras sufixadas

Brasil

Índia

Israel

Japão

Lisboa

Macau

-ano

-eiro

-ês

-ense

-eta

-ita

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

33

Exercícios
7.1 Indique a palavra que completa o significado dos nomes indicados. Siga o exemplo.

7.2 Nas últimas décadas, o sufixo -ão tem sido usado para a formação de nomes de objetos 
(caixotes do lixo) onde se depositam matérias diversas para reciclagem. 

 Complete com as palavras adequadas ao sentido das frases.

a. Não deite o papel no chão, deite-o no                                       .
b. Não deite o                            no caixote do lixo, deposite-o no vidrão.

c. As pilhas são uma fonte de poluição. Por isso, coloque-as no                                     .
d. Se não quer ver o mar cheio de plásticos, deposite-os no                                       .
e. Traga os aparelhos elétricos que já não utiliza e coloque-os no                                 . Nós vamos 

dar-lhes uma "vida" nova.

f. Estamos a reaproveitar as rolhas usadas. Deposite-as no                                         .
g. Sabia que na sua rua existe um oleão onde pode deitar o                          usado na cozinha?

7.3 Em casa, temos alguns móveis onde colocamos ou guardamos objetos que usamos no dia-a-dia.

 Descubra o seu nome e complete as palavras.

 Em casa, temos...

a. móvel onde guardamos a roupa ( o ...) __ __ __ P __ __ __  O  

b. objeto onde penduramos as chaves ( o ...)  __ __ __ __ __ __ R __

c. móvel onde guardamos os sapatos ( a ...)  __ __ __ __  T  __ __ __ __

d. móvel onde guardamos os objetos de cristal ( a ...) __ __ __ __ __ __ L  __ __ __ __ 

e. móvel onde guardamos a louça ( o ...) __ __ __ C  __ __ __ __ 

f. móvel onde guardamos as garrafas de vinho ( a ...)   __ __ R __ __ __ __ __ R __

Nomes derivados Lugar onde se deposita ou põe… 
儲存/存放...的地方

a. papelão

b. plasticão

c. pilhão

d. rolhão

e. eletrão

f. vidrão

g. cinzeiro

h. saboneteira

i. incensário

     o papel           (que se deita ao lixo)

os objetos de                                 
as                                eléctricas

as                               
os aparelhos                                      
os objetos de                                 
a                              dos cigarros

o                                 
o                                 

                            

07
Ficha

32

Nomes    de    contentores  /   continentes                   容器名詞

Contentores ou continentes são objetos que funcionam como recipientes, isto é, onde outros 
objetos mais pequenos (chave, palito, pilha, sapato) ou diferentes tipos de matérias ou substâncias 
(açúcar, cinza, fruta, óleo, sal, tinta, vinagre) podem ser depositados ou estar guardados. 
Estes nomes têm por base radicais de outros nomes. 

Para formar nomes com o significado de "contentor/continente", podemos usar os sufixos -ão, 
-ário e -eiro/a.

1. O sufixo -ão é muito usado para formar o grau aumentativo (amigão: 'grande amigo'; 
casa cão: 'casaco grande'). Terá sido este seu valor aumentativo que serviu de base para 
este seu uso na formação de nomes de contentor, pois geralmente têm grandes dimensões.

2. O sufixo -ário ocorre em palavras do âmbito religioso, indicando contentores de obje-
tos ou substâncias usadas nas cerimónias religiosas (cristãs): as hóstias, o incenso ou as 
relíquias dos santos. 

PAPELÃOPAPELÃO PLASTICÃO VIDRÃO ELETRÃO PILHÃO

Nome Radical Nome derivado            chinês

pilha pilh- pilhão 電池回收箱

cinza cinz- cinzeiro 煙灰缸

incenso incens- incensário 香爐

15

Sufixo Nomes de contentores ou continentes
-ão (o) eletrão, oleão, papelão, plasticão, pilhão, rolhão, vidrão
-eiro/a (o) açucareiro, chaveiro, cinzeiro, ficheiro, louceiro, paliteiro, roupeiro, saleiro, 

tinteiro
(a) azeitoneira, cigarreira, cristaleira, fruteira, molheira, papeleira, saboneteira, 
saladeira

-ário (o) hostiário, incensário, relicário

16
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Conceitos básicos  基本概念

A competência linguística de um falante é constituída geralmente por uma gramática e um léxico (ou 
vocabulário). Para além de um conjunto de regras (a gramática), o falante possui um léxico mental, no 
qual estão inscritas palavras existentes, bem como esquemas ou padrões de formação de palavras. 

As palavras são constituídas por unidades mais pequenas dotadas de significado, ainda que em muitos 
casos seja apenas gramatical. A variação ou alternância dessas unidades permite que as palavras assumam 
formas distintas, transmitindo assim diferentes valores de género, número, tempo, modo, aspeto e pessoa.

(1) a. LIVRO: livro, livros 書
b. CLARO: claro, clara, claros, claras 明亮的，淺色的
c. ADORAR: adoro, adoraste, adoravas… 崇拜，鐘愛

Como as palavras podem ter múltiplas formas de realização, os dicionários convencionaram adotar uma 
forma única para representar cada uma das palavras da língua. Usa-se neste caso uma forma de citação. 

(2) a. Verbos: forma de infinitivo (ex. FALAR 説, LER 讀, OUVIR 聽…)
b. Adjetivos: forma de masculino, singular  (ex. ALTO 高的, ALEGRE 高興的…)
c. Nomes: forma singular (ex. ESCOLA 學校, PROFESSOR 老師…)

1. Estrutura interna das palavras1. Estrutura interna das palavras  詞的內部結構詞的內部結構

Os nomes, adjetivos, verbos e advérbios têm a seguinte constituição:

                            [Radical + Constituinte Temático + Sufixos Flexionais]

2. Palavras simples vs. palavras complexas2. Palavras simples vs. palavras complexas  簡單詞 vs. 複合詞簡單詞 vs. 複合詞

O vocabulário do português é constituído por palavras simples e palavras complexas.
As palavras simples são aquelas cujo radical não pode ser subdivido em constituintes menores. 

Se analisarmos com atenção os radicais destas três palavras (estud-, alegr- e mar), chegamos à conclusão 
que não podem ser divididos em unidades mais pequenas portadoras de significado.

Palavra     = Radical   + CT   + Suf. Flex.
falávamos  我們説過 fal a va + mos
claros  明亮的，淺色的 clar o s
mar  海 mar
tarde  下午；晚 tard e _________

Palavras simples   = Radical   + CT   + Suf. Flex.
estudamos  我們學習 estud a mos
alegres  高興的 alegr e s
mar  海 mar

192

Ficha 1

1.1
a. belo, b. estúpido, c. doido, d. suave, e. derivar, f. 
esquecer, g. travar, h. vender, i. fuma, j. ouve, k. roupa, 
l. papel, m. arroz, n. crianças, o. figos. p. Confúcio

1.2
Conjunto 1: a.3, b.2, c.1
Conjunto 2: a.1, b.3, c.2
Conjunto 3: a.4, b.3, c.1, d.2

Ficha 2

2.1
a. cego, b. pequeno, c. tímido, d. esperto, e. claro, f. largo, 
g. rebelde, h. criança, i. sereno, j. brilhante, k. escravo

2.2
a. timidez, b. invalidez, c. franqueza, d. maluquice,  
e. sabedoria, f. mansidão, g. vedetismo, h. brancura

2.3
a. timidez, b. fluidez, c. invalidez, d. franqueza, e. malu-
quice, f. sabedoria, g. mansidão, h. vedetismo, i. brancura

2.4
doçura, doidice, facilidade, pobreza, valentia

Ficha 3

3.1
Conjunto 1: a.2, b.3, c.1 || Conjunto 2: a.2, b.4, c.1, d.3

Ficha 4

4.1
a. balcão, b. flor, c. jornal, d. táxi, e. contrabando,  
f. carteira, g. porta, h. mina, i. ferrovia, j. latifúndio

4.2
a. baixo, b. bateria, c. flauta, d. guitarra, e. piano,  
f. saxofone, g. trompete, h. violino

4.3
a. cardiologista, b. neurologista, c. dermatologia,  
d. pneumologista, e. ortopedista, f. oftalmologia,  
g. estomatologista, h. nefrologista, i. hepatologista,  
j. hematologista, k. otorrino(laringologista)

4.4
Texto 1: ferro, bois, boiadeiro, banco, bancário, ceifei-
ro/a, caloteiros, carteiras, peixeiras

Texto 2: tenista, maratona, paraquedista, futebolista, 
basquetebolista, ciclista, automóveis, velocista

Ficha 5

5.1
a. professores, b. filhos, c. tubos, d. cordas, e. três,  
f. diretores, g. mulheres

5.2
a. vocabulário, b. negralhada, c. escadaria, d. patronato, 
e. dueto, f. padralhada, g. quilometragem, h. casario,  
i. velame, j. criançada, k. folhagem.

Ficha 6

6.1
Conjunto 1: doces, luvas, perfumes, pão
Conjunto 2: duque, notário, cônsul, reitor, capitania
Conjunto 3: cães, aves, ossos, reptilário, palha(s), cristais, 
garrafas, areia, batatas, morangal, palmeiras, pântanos, 
pinheiros

6.2
a. pombas, vacas, serpentes, coelhos, galinhas
b. enfermos, judeus, mouraria, infantes, berçário, fraldário, 
c. arroz, faval, orquídeas, Choupal, fruta/frutos, peixaria
d. areia, pedreira, pantanal, lamaçal
e. reitoria, procuradoria, cestaria, cutelos, sapataria, 

livraria, cafetaria.

Ficha 7

7.1
a. papel, b. plástico, c. pilhas, d. rolhas, e. elétricos, f. vidro,  
g. cinza, h. sabonete, i. incenso

7.2
a. papelão, b. vidro, c. pilhão, d. plasticão, e. eletrão,  
f. rolhão, g. óleo

7.3
a. roupeiro, b. chaveiro, c. sapateira, d. cristaleira,  
e. louceiro,  f. garrafeira

7.4 A Ç U C A R E I R O

S A L E I R O

C I N Z E I R O

F R U T E I R A

S A L A D E I R A

P I M E N T E I R A

P A L I T E I R O

A Z E I T O N E I R A

M O L H E I R A

SOLUÇÕES 參考答案

07
Ficha

32

Nomes    de    contentores  /   continentes                   容器名詞

Contentores ou continentes são objetos que funcionam como recipientes, isto é, onde outros 
objetos mais pequenos (chave, palito, pilha, sapato) ou diferentes tipos de matérias ou substâncias 
(açúcar, cinza, fruta, óleo, sal, tinta, vinagre) podem ser depositados ou estar guardados. 
Estes nomes têm por base radicais de outros nomes. 

Para formar nomes com o significado de "contentor/continente", podemos usar os sufixos -ão, 
-ário e -eiro/a.

1. O sufixo -ão é muito usado para formar o grau aumentativo (amigão: 'grande amigo'; 
casa cão: 'casaco grande'). Terá sido este seu valor aumentativo que serviu de base para 
este seu uso na formação de nomes de contentor, pois geralmente têm grandes dimensões.

2. O sufixo -ário ocorre em palavras do âmbito religioso, indicando contentores de obje-
tos ou substâncias usadas nas cerimónias religiosas (cristãs): as hóstias, o incenso ou as 
relíquias dos santos. 

PAPELÃOPAPELÃO PLASTICÃO VIDRÃO ELETRÃO PILHÃO

Nome Radical Nome derivado            chinês

pilha pilh- pilhão 電池回收箱

cinza cinz- cinzeiro 煙灰缸

incenso incens- incensário 香爐

15

Sufixo Nomes de contentores ou continentes
-ão (o) eletrão, oleão, papelão, plasticão, pilhão, rolhão, vidrão
-eiro/a (o) açucareiro, chaveiro, cinzeiro, ficheiro, louceiro, paliteiro, roupeiro, saleiro, 

tinteiro
(a) azeitoneira, cigarreira, cristaleira, fruteira, molheira, papeleira, saboneteira, 
saladeira

-ário (o) hostiário, incensário, relicário

16

Exercícios 
complementares 

Introdução 
teórica

50 Fichas com conteúdos
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Conceitos básicos  基本概念

A competência linguística de um falante é constituída geralmente por uma gramática e um léxico (ou 
vocabulário). Para além de um conjunto de regras (a gramática), o falante possui um léxico mental, no 
qual estão inscritas palavras existentes, bem como esquemas ou padrões de formação de palavras. 

As palavras são constituídas por unidades mais pequenas dotadas de significado, ainda que em muitos 
casos seja apenas gramatical. A variação ou alternância dessas unidades permite que as palavras assumam 
formas distintas, transmitindo assim diferentes valores de género, número, tempo, modo, aspeto e pessoa.

(1) a. LIVRO: livro, livros 書
b. CLARO: claro, clara, claros, claras 明亮的，淺色的
c. ADORAR: adoro, adoraste, adoravas… 崇拜，鐘愛

Como as palavras podem ter múltiplas formas de realização, os dicionários convencionaram adotar uma 
forma única para representar cada uma das palavras da língua. Usa-se neste caso uma forma de citação. 

(2) a. Verbos: forma de infinitivo (ex. FALAR 説, LER 讀, OUVIR 聽…)
b. Adjetivos: forma de masculino, singular  (ex. ALTO 高的, ALEGRE 高興的…)
c. Nomes: forma singular (ex. ESCOLA 學校, PROFESSOR 老師…)

1. Estrutura interna das palavras  詞的內部結構

Os nomes, adjetivos, verbos e advérbios têm a seguinte constituição:

                            [Radical + Constituinte Temático + Sufixos Flexionais]

2. Palavras simples vs. palavras complexas  簡單詞 vs. 複合詞

O vocabulário do português é constituído por palavras simples e palavras complexas.
As palavras simples são aquelas cujo radical não pode ser subdivido em constituintes menores. 

Se analisarmos com atenção os radicais destas três palavras (estud-, alegr- e mar), chegamos à conclusão 
que não podem ser divididos em unidades mais pequenas portadoras de significado.

Palavra     = Radical   + CT   + Suf. Flex.
falávamos  我們説過 fal a va + mos
claros  明亮的，淺色的 clar o s
mar  海 mar
tarde  下午；晚 tard e _________

Palavras simples   = Radical   + CT   + Suf. Flex.
estudamos  我們學習 estud a mos
alegres  高興的 alegr e s
mar  海 mar
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Logicamente, são palavras complexas as que apresentam radicais constituídos por unidades menores: 
radicais simples e um ou mais afixos derivacionais. 

3. Palavras derivadas vs. palavras não derivadas  派生詞 vs. 非派生詞

Uma palavra é derivada se apresentar um padrão de formação disponível em português. Para tal, essa 
palavra deve estabelecer uma relação formal e semântica com outra palavra do português. Por exemplo, 
chinês 中文 é uma palavra derivada na medida em que o falante a relaciona imediatamente com a palavra 
China 中國. Para além disso, o falante reconhece um padrão ativo de formação de adjetivos pelo uso do 
sufixo -ês.

(3) a. China + ês > chinês 中國 > 中文
b. França+ ês > francês 法國 > 法文
c. Japão + ês > japonês 日本 > 日文

Pelo contrário, considera-se que a palavra é não derivada quando o falante a não consegue relacionar 
com uma palavra-base do português. Por exemplo, inteligente 聰明的 é uma palavra não derivada. 

(4) a. in + *teligente
b. *inteli+gente
c. *intelige + nte

O facto de uma palavra ser simples não significa automaticamente que seja não derivada. Na realidade, 
existem palavras derivadas que possuem um radical simples. Isso acontece no caso das palavras derivadas 
por conversão (sem o uso de afixos).

(5) a. tomar > (a) toma   吃，喝 > tomar 的行為
b. começar > (o) começo  開始，開端(v.) > 開始，開端 (n.)

c. (a) buzina > buzinar   喇叭，汽笛 > 吹喇叭，鳴笛
d. (o) açúcar > açucarar  糖 > 給...加糖

Em suma, nomes como (a) toma, (o) começo e verbos do tipo de buzinar e açucarar são exemplos de pa-
lavras simples mas derivadas.

Palavras complexas = Radical        + CT    + Suf.Flex.
altura  高度 altur 

[alt + ur]
a

famosas  著名的 famos
[fam + os]

a s

calóricos  熱的，熱質的 caloric
[calor + ic]

o s

enriquecemos  我們變富裕 enriquec
[en + riqu + ec]

e mos

logicamente  邏輯上；合乎邏輯地 logicament
[logica + ment]

e

agrícola  農業的 agricol
[agr + i+ col]

a
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4. Análise morfológica  詞法分析

A analise da constituição interna das palavras segue o método da segmentação 分割法 e da comutação
替換法. 

Ao analisarmos as palavras, notamos que existem elementos que se repetem. Todavia, isso não significa 
que sejam constituintes morfológicos das palavras (radicais ou afixos). Para terem esse estatuto, necessitam 
de ter um significado identificável pelos falantes da língua.Vejamos alguns exemplos:

(6) a. rever, reescrever, reger, regar    ver, escrever, *ger, *gar
重新看；重新寫；統治，領導；澆灌

b. infeliz, ingrato, interior, inteligente    feliz, grato, *terior, *teligente
不幸的；令人不快的；內部的；聰明的

c. realmente, simplesmente, dormente    real, simples, dor (?)
真正地；簡單地；麻木的

d. ligação, comparação, coração    liga(r), compara(r), cora(r) (?)
聯繫；比較；心臟

Todos os elementos do grupo (6a) começam com a sílaba re-, porém apenas em rever e reescrever está 
presente o prefixo re-. Se retirarmos essa sílaba aos verbos rever e reescrever , o que resta é uma palavra 
existente no português (ver e escrever), e em ambos os casos se transmite a ideia de "repetição" (ver outra 
vez; escrever de novo). Nas duas outras palavras, quando retiramos a sílaba re-, o que resta é uma palavra 
não existente em português; para além disso, não se nota a presença da ideia de repetição.

A análise das palavras do grupo (6b) leva-nos a tirar as mesmas conclusões. As palavras infeliz e  ingrato 
integram o prefixo in-, mas não as palavras interior e inteligente.

Os grupos (6c) e (6d) permitem-nos observações semelhantes a propósito dos sufixos. No grupo (6c), 
realmente e simplesmente são dois advérbios derivados com o sufixo -mente a partir dos adjetivos real e 
simples e ambos transmitem o significado "de modo". Porém, dormente é um adjetivo derivado do verbo 
dormir, pelo que o processo de formação é diferente ( dormir > dormente).

Relativamente ao grupo (6d), apesar de todas as palavras terminarem em -ção, apenas ligação e comparação 
são nomes derivados (liga(r) > ligação; compara(r) > comparação). A palavra coração não se enquadra neste 
padrão derivacional; é uma palavra simples e não derivada.

5. Constituintes morfológicos  詞法構成

Na formação de palavras, intervêm dois tipos de constituintes: 
(i) as bases, unidades lexicais a partir das quais se formam outras palavras;
(ii) os afixos, unidades que se juntam às bases para formar novas palavras. 

Nos processos de derivação, a construção da palavra assenta numa única base, à qual se juntam (ou não) 
os afixos.
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Quando a construção da palavra se consegue pela junção de duas ou mais bases, estamos perante um 
processo de composição.

5.1. Base  詞基
A base a partir da qual se forma uma nova palavra não tem de ser necessariamente uma palavra 單詞
completa: pode ser apenas o radical 詞根 ou o tema 詞干 de uma palavra. Vejamos alguns exemplos:

(i) base = palavra: novo > novamente  [nova + mente] 重新
mão >mãozinha [mão + z + inha] 小手

(ii) base = radical: novo > inovar [ i + nov + ar] 改革，革新
livro > livrinho [livr + inho] 小書

(iii) base = tema: inovar > inovação  [inova + ção] 改革，革新
fornecer >fornecedor [fornece + dor] 提供者，供應商

Os verbos de tema em -e- podem ativar duas formas de tema, uma terminada em -e e outra em -i:

(iv) a. tema do presente [= Infinitivo sem -r)]: fornecedor [fornece + dor]
 b. tema do particípio [= Particípio sem -do)]: fornecimento [forneci + mento]

5.2. Afixos  詞綴
Os afixos são constituintes presos, isto é, não os encontramos isoladamente nas frases, mas apenas como 
partes de palavras. Os afixos derivacionais juntam-se a uma base lexical formando com ela uma nova 
palavra, geralmente com uma forma mais extensa que a da base e um significado diferente ou modificado. 
A palavra derivada pode ainda pertencer a uma classe ou subclasse gramatical diferentes. 

Palavra composta   =              Base         +   Base
guarda-chuva      雨傘 guarda chuva
passatempo          娛樂，消遣 passa tempo
discoteca             唱片店 disco teca

Palavra derivada   =     Prefixo    +      Base      + Sufixo
verbal        動詞的，口頭的 verb al
frutificar    結果實；有成果 frut ificar
desligar      分開，關閉閥門 des ligar
incapaz      無能力的 in capaz

Palavra-base         > Palavra derivada

saco  袋子 ensacar  裝入口袋
significado coisa ação
classe gramatical nome verbo

feliz  幸福的 felicidade  幸福
significado propriedade qualidade
classe gramatical adjetivo nome

cotovelo 手肘 cotovelada 用肘擊
significado coisa evento
classe gramatical nome masculino nome feminino
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Segundo a sua posição – se se junta à esquerda da base, à direita da base, à volta da base, entre uma base 
e um sufixo ou entre duas bases –, podemos encontrar quatro tipos diferentes de afixos: 

(i) prefixos:  re+ler  > reler  重新讀

(ii) sufixos:  ouvi+nte  > ouvinte 聽眾

(iii) circunfixos:  en+velh+ecer > envelhecer 使變老

(iv) interfixos:  cha+l+eira  > chaleira 燒水壺

6. Vantagens do ensino da formação de palavras

O ensino da formação de palavras irá melhorar a qualidade do conhecimento que o aprendente tem da 
língua e influenciará positivamente o seu desempenho em duas atividades fundamentais: a interpretação 
e a produção verbal.

6.1. Na grafia
Frequentemente, as regras de formação de palavras influenciam a escrita. Por exemplo, a formação dos 
advérbios em -mente implica que a palavra derivada não seja acentuada graficamente.

(7) a. rápido > rapidamente;                    迅速的>迅速地

b. sério > seriamente;                      嚴肅的>嚴肅地

c. difícil > dificilmente;   困難的>困難地

d. cómodo > comodamente;  舒服的>舒服地

e. fútil > futilmente.  輕浮的>輕浮地

Outro exemplo: a junção de um sufixo começado com <i> ou <e> a uma palavra cujo radical termine em 
<c> ou em <g> implica geralmente uma adaptação na grafia deste.

(8) a. fraco > fraquinho, fraqueza, enfraquecer;  軟弱的 > 很軟弱的，軟弱，使變弱

b. largo > largueza. 寬的 > 寬度

6.2. Na fonética

Muitas vezes a formação das palavras carrega consigo informações sobre a pronúncia desejável das pala-
vras derivadas.

Sabe-se que, na formação dos advérbios em -mente, a palavra que funciona como base mantém a sua 
pronúncia; concretamente, as vogais tónicas da base mantêm-se abertas ou semiabertas. 

(9) a. clara > claramente         清晰的>清晰地  (compare com claro > clareza) 

b. certa > certamente         正確的>正確地 (compare com certo > certeza) 

c. curiosa > curiosamente    好奇的>好奇地 (compare com curioso > curiosidade)

Estas observações referem-se apenas à variante europeia da língua portuguesa, uma vez que na variante 
brasileira essa diferença não existe.
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Outro exemplo, diz respeito ao uso do prefixo in-. Como sabemos, este sufixo apresenta variantes fonéti-
cas e gráficas em virtude do tipo de unidades fónicas que iniciam as bases a que se acoplam.

(10) a.  [i)]: infeliz, impossível   不幸的，不可能的  

b.  [i]: imaterial, inato, ilegal 非物質的，天生的   (antes de m, n, l, r)

c.  [in]: inacabado, inoportuno  未完成的，不適當的    (antes de vogal)

6.3. Na morfologia

A constituição interna de uma palavra pode afetar a construção de novas palavras e a sua flexão. Por exem-
plo, se desejarmos formar um nome de ação a partir de um verbo terminado em -ecer , devemos utilizar 
o sufixo -mento, mas não o sufixo -ção.

(11) a. aquecer > aquecimento / *aquecição;    加熱      >  aquecer      的行為

b. enriquecer > enriquecimento / *enriquecição.  使變富  >  enriquecer  的行為

Por outro lado, o desconhecimento de que um verbo é derivado pode levar à criação de produções lin-
guísticas anómalas. É comum ouvirmos pessoas a dizerem erradamente "interviu" e "manteu" em vez de 
interveio e manteve, porque simplesmente desconhecem que os verbos intervir e manter estão relacionados 
com vir e ter, respetivamente.

(12) a. vir: veio  來
b. intervir: interveio  參與，幹涉

(13) a.  ter: teve  有
b. manter: manteve  保持，遵守

6.4. Na sintaxe

A morfologia derivacional também tem implicações na sintaxe na medida em que pode provocar mudanças 
ao nível das classes de palavras. Por exemplo, o sufixo -ção constrói sempre nomes, enquanto -mente 
constrói sempre advérbios e o sufixo -izar constrói verbos. Isto significa que as palavras obtidas com cada 
um destes sufixos, ao ocorrerem na frase, obedece a regras sintáticas diferentes.

Como nome, um derivado como organização não pode simplesmente substituir o verbo organizou; o mes-
mo princípio se aplica ao advérbio agradavelmente em relação adjetivo agradável, e ao verbo americanizar 
relativamente ao adjetivo americano. Como pertencem a classes de palavras diferentes, os seus cotextos de 
ocorrência são necessariamente outros.

(14) a. O João organizou a festa. João  組織了聚會。

b. *O João organização a festa.

(15) a.O livro é agradável.   這本書很好看。

b. * O João é agradavelmente.

(16) a. O filme é americano.   這部電影是美國的。

b. *O filme é americanizar.
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A interação entre a formação de palavras e a sintaxe é também visível ao nível do que se designa como 
estrutura argumental（論元結構）. As palavras derivadas podem preservar, subtrair ou adicionar um novo 
argumento à estrutura da frase. Vejamos um exemplo:

(17)  a.  O Governo lançou um novo imposto. 
政府公佈了一個新的稅項。

b.  O lançamento deste novo imposto (pelo Governo) era desnecessário.
這個新稅項的公佈沒有必要。

Os nomes de ação ou de evento derivados com os sufixos -mento (mas também com outros sufixos) 
herdam normalmente os argumentos da sua base. Como se comprova em (17), o sujeito (argumento 
externo) e o complemento direto (argumento interno) do verbo lançou (cf. 17a) são preservados quando 
se usa a palavra lançamento, o nome de ação derivado (cf. 17b). 

6.5. Na semântica

O conhecimento do significado dos constituintes morfológicos (bases e afixos) é uma ferramenta poderosa 
para a decodificação e interpretação das palavras complexas, quer sejam antigas quer sejam formações 
recentes (neologismos). Assim, o falante que sabe que cardio- significa 'coração' 心臟 mais facilmente 
reconhece e interpreta cardiologia 心臟病學 como a ciência médica que estuda o coração, cardiologista  
心臟病醫生 como o médico do coração e cardiopatia 心臟病 como uma doença do coração.

Por outro lado, na formação de verbos, o prefixo a- indica um 'movimento para junto, aproximar-se, pousar'. 
Assim, sabendo que aterrar 接近,（飛機）着陸 significa 'aproximar-se de/pousar na Terra/terra', podemos 
interpretar alunar 登上月球 como 'aproximar-se de/pousar na Lua' e amartar  登上火星 como 'aproximar-se 
de/pousar em Marte'.

7. Hierarquia entre constituintes

As palavras podem ser constituídas por vários elementos, ou seja, ao lado do radical mais simples pode-
mos encontrar prefixos e sufixos em número variável. Porém, a junção dos constituintes obedece a uma 
ordem ditada pelos padrões de formação existentes na mente do falante, que nem sempre corresponde à 
disposição dos elementos no interior da palavra. 

Observemos alguns exemplos:

(18) a. recompor              [re + com + pôr]   重新組成

b. industrialização   [indústri(a) + al + iza + ção] 工業化

c. aprofundamento   [a + profunda + mento]  深入，加深

d. inevitável            [in + evita + vel]   不可避免的

Normalmente, os afixos mais exteriores são anexados posteriormente aos mais próximos do radical sim-
ples. Isto é válido tanto para os prefixos (cf. 18a) como para os sufixos (cf. 18b). Assim, em recompor, o 
prefixo com- junta-se a pôr antes de se dar a prefixação de re-. Isso significa que o processo de formação 
de recompor passa por diversas fases:

(19) pôr > compor > recompor
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Uma observação semelhante pode ser efetuada em relação à formação da palavra industrialização. A posição 
relativa dos sufixos -al, -izar e -ção dá indicações das fases sucessivas por que passa a formação da palavra:

(20) indústria > industrial > industrializar > industrialização

O caso de aprofundamento é diferente, uma vez que envolve um prefixo e um sufixo. Sabemos que o pre-
fixo a- forma verbos a partir de nomes e de adjetivos e que o sufixo -mento se junta a verbos para formar 
nomes. Assim, o processo de formação só pode ter a seguinte forma:

(21) profund(o) > aprofundar > aprofundamento

Porém, nem sempre a prefixação ocorre antes da sufixação. Em inevitável, a hierarquia é inversa, uma vez 
que não existe em português o verbo *inevitar (22b). 

(22) a. evitar > evitável > inevitável  
b. evitar > *inevitar > inevitável

Embora no processo de formação online tudo pareça acontecer em simultâneo, o processo é organizado 
hierarquicamente e obedece a princípios de estruturação.

8. Influência da história da língua

O português é uma língua latina, tendo surgido da evolução do latim na zona ocidental da Península 
Ibérica. É pois natural que muitas palavras do latim tenham transitado para o português. A juntar a esse 
facto, o português é uma língua com nove séculos de história, durante os quais muitas palavras mudaram de 
forma e/ou de significado e muitas palavras novas, de origens muito diversas, algumas delas provenientes 
do chinês, foram sendo introduzidas na língua. 

Em resultado das influências externas, sobretudo das importações de termos do latim e do grego, a língua 
portuguesa tem numerosos constituintes eruditos (afixos ou radicais). Palavras como argênteo 銀的，銀亮的, 
hidrófobo 畏水的, pirómano 縱火狂 são pouco transparentes para muitos dos falantes do português, uma vez 
que estes desconhecem a sua composição e o significado dos seus constituintes. Por isso, a interpretação 
deste tipo de palavras só será conseguida se os falantes forem instruídos nessa matéria, de modo a tornar 
explícita a relação desses constituintes eruditos com palavras ou formas nativas. 

argent- = prata  銀

hidr(o)- = água  水

-fobo = que tem medo, que repele  害怕

pir(o)- = fogo  火

-mano = que tem a mania, atração  有癖好

 Relação entre constituintes eruditos e nativos 
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Formação de nomesFormação de nomes  名詞的構成名詞的構成

Em português, podemos formar nomes a partir de verbos (formar > formação), adjetivos (feliz > 
felicidade) ou outros nomes (livro > livraria; pata > patada). 

Os nomes derivados podem transmitir diversos tipos de significados. Na tabela que se segue, 
indicam-se os mais comuns.

Bases Nomes derivados
verbos ligação

pagamento
fumador
lavatório

連接，聯繫
支付
吸煙者
盥洗池

'ação de ligar'
'ação de pagar'
'aquele que fuma'
'lugar onde se lava'

adjetivos alegria
tristeza
felicidade
escuridão

喜悅
悲傷
幸福
黑暗

'qualidade de ser alegre'
'qualidade de ser triste'
'qualidade de ser feliz'
'qualidade de ser escuro'

nomes taxista
papelada
laranjeira
sapataria

的士司機
紙堆
橙樹
鞋店

'condutor de táxi'
'conjunto de papéis'
'árvore que produz laranjas'
'lugar onde se vendem sapatos'

Significado Nomes derivados
Qualidades dureza

facilidade
valentia

堅硬，殘酷
簡單
勇敢

'qualidade de ser duro'
'qualidade de ser fácil'
'qualidade de ser valente'

Ação  /
Evento /
Resultado da ação

repetição
esclarecimento
lavagem

重複
解釋，說明
清洗

'ação de repetir'
'ação de esclarecer'
'ação de lavar'

Agente /
Profissão 

trabalhador
estudante
dentista

勞動者
學生
牙醫

'aquele que trabalha'
'aquele que estuda'
'médico dos dentes'

Continente /
Contentor 

vidrão
saleiro

玻璃回收箱
鹽罐

'depósito de vidro'
'contentor de sal'

Conteúdo /
Produto 

pratada 
feijoada

一盤量
豆飯

'o conteúdo de um prato'
'produto feito com feijão'

Quantidade / 
Coletivo

eleitorado
casario

（集）選民
一大片房子

'conjunto dos eleitores'
'conjunto das casas'

Lugar livraria
dormitório

書店
宿舍

'lugar onde se vendem livros'
'lugar onde se dorme'

Árvore pessegueiro
macieira

桃樹
蘋果樹

'árvore que produz pêssegos'
'árvore que produz maçãs'

Sistema ideológico, 
religioso, etc.

budismo
maoismo

佛教
毛澤東思想

'doutrina fundada por Buda'
'doutrina inspirada nos pensamen-
tos de Mao Tsé-Tung'

Diminutivo livrinho 小書 'livro pequeno'
Aumentativo casacão 大外套 'casaco grande'

2

3
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Exercícios
1.1  Indique a palavra que completa o significado dos nomes indicados. Siga o exemplo.

       Nome derivado                       Significado

a. beleza qualidade de ser    belo                         
b. estupidez qualidade de ser                                  
c. doidice qualidade de ser                                  
d. suavidade qualidade de ser                                 
e. derivação ação de                                      
f. esquecimento ação de                                      
g. travagem ação de                                      
h. (a) venda ação de                                      
i. fumador pessoa que                                   
j. ouvinte pessoa que                                   
k. roupeiro lugar onde se guarda a                                 
l. papelão lugar onde se deposita o                               
m. arrozada produto feito à base de                                
n. criançada conjunto de                                    
o. figueira árvore que produz                                       
p. confucionismo doutrina fundada por                                  

1.2  Ligue os elementos das duas colunas. Siga o exemplo.

 Conjunto 1 laranjeira a. 1. produto feito à base de laranjas

laranjal b. 2. lugar com muitas laranjeiras

laranjada c. 3. árvore que produz laranjas

Conjunto 2 lavagem a. 1. ação de lavar  

lavatório b. 2. mulher que lava (a roupa)

lavadeira c. 3. lugar onde se lava

Conjunto 3 papelaria a. 1. lugar onde se deposita papel usado

papelada b. 2. pessoa que fabrica ou vende papel

papelão c. 3. grande quantidade de papel

papeleiro d. 4. lugar onde se vende papel
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Nomes de qualidade  Nomes de qualidade  性質名詞性質名詞

A partir de adjetivos formam-se muitos nomes de qualidade, isto é, nomes com o significado 
genérico de 'qualidade de ser + adjetivo'.
O processo de formação é simples: junta-se um sufixo ao radical de um adjetivo.

Para formar nomes de qualidade, o português dispõe de muitos sufixos. Os mais comuns são os 
seguintes:

 

 

1.  Todos estes sufixos indicam 'qualidades' (positivas ou negativas), mas alguns têm 
características ou usos particulares. 

Sufixo Significação
-eira / -ice atitudes e modos de ser/estar marcados negativamente
-ismo sistema, ideologia e/ou atitude excessiva
-ura qualidades físicas (cor incluída)

2.  Os nomes de qualidade funcionam tipicamente como nomes abstratos. Como tal, 
estes nomes ocorrem normalmente no singular e não admitem a formação do plural 
ou quantificação (cf. *quatro cegueiras, *duas avarezas, *muitos sedentarismos). Porém, 
quando indicam atitudes próprias ou características de alguém, podem encontrar-se 
no plural e até admitir quantificação.

 As palermices que vocês dizem! Ainda te vou dar muitas alegrias.

Adjetivo Radical Nome derivado

alegre alegr- alegriaia 喜悅 qualidade de ser alegre
escuro escur- escuridãoidão 黑暗 qualidade de ser escuro
fácil facil- facilidadeidade 容易 qualidade de ser fácil
seco sec- securaura 乾燥 qualidade de ser seco

Sufixos Nomes derivados
-eira cegueira, doideira, sujeira…
-ez altivez, aridez, avidez, estupidez, fluidez, gaguez, invalidez, pequenez, rapidez, 

robustez,  solidez, surdez, timidez…
-eza delicadeza, destreza, dureza, esperteza, firmeza, franqueza, grandeza, leveza, ligei-

reza, pobreza, pureza, riqueza, rudeza, subtileza, tristeza…
-ia alegria, autonomia, cortesia, ousadia, rebeldia, sabedoria, teimosia, valentia…
-ice chatice, doidice, maluquice, meiguice, parvoíce, patetice, teimosice, tontice, velhice
-idade agilidade, amenidade, facilidade, falsidade, fatalidade, felicidade, frontalidade, 

modernidade, serenidade, simplicidade, suavidade…
-idão aptidão, escravidão, exatidão, gratidão, lentidão, mansidão, prontidão, rouquidão, 

vastidão…
-ismo brilhantismo, fatalismo, infantilismo, heroísmo, pluralismo, provincianismo, realis-

mo, relativismo, sedentarismo, vedetismo …
-ura brancura, bravura, doçura, espessura, frescura, largura, loucura, secura, verdura…

4
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Exercícios
2.1 Complete o significado do nome derivado indicando o adjetivo a partir do qual se formou.
 Siga o exemplo.

2.2 Complete as frases com os nomes de qualidade que correspondem ao significado indicado 
entre parênteses.

a. Fiquei admirado com a                                    dele. (qualidade de ser tímido)

b. O ZhangJian reformou-se por                                    . (qualidade de ser inválido)

c. A tua                                     é fundamental. (qualidade de ser franco)

d. Não compreendo esta tua                                   . (qualidade de ser maluco)

e. É uma mulher de grande                                    .(qualidade de ser sabedor)

f. Esta raça de cães caracteriza-se pela sua                                         . (qua lidade de ser manso)

g. O teu amigo sofre de                                         . (modo de ser típico das vedetas)

h. Estou admirado com a                                       das toalhas. (qualidade de ser branco)

Nome de qualidade
Qualidade de ser...（性質）是...樣的
Modo de ser de quem é…（為人）是...樣的

a. cegueira 失明 cego

b. pequenez 渺小

c. timidez 害羞

d. esperteza 機靈

e. clareza 清晰

f. largura 寬度

g. rebeldia 暴動

h. criancice 孩子氣

i. serenidade 寧靜

j. brilhantismo 光輝

k. escravidão 奴隸制度
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2.3 Complete as frases com os nomes de qualidade indicados.

brancura 白,   fluidez 流暢,   franqueza 坦誠,   invalidez 無效，傷殘,   maluquice 瘋狂，狂熱  
mansidão 溫順,   sabedoria 智慧,   timidez 害羞,   vedetismo 耍大牌

a. O teu colega quase não falou connosco. Fiquei admirado com a                                  dele. 

b. Falou sem grandes pausas. O discurso foi dito com grande                                 . 

c. Como o Zhang Jian sofreu um grande acidente, reformou-se por                                 . 

d. Agradeço que sejas franco. A tua                                  é fundamental.

e. Mas estás maluco?! Não compreendo esta tua                                 .

f. A Li Xiaolin sabe tudo! É uma mulher de grande                                 .

g. O meu cão é muito manso. Esta raça caracteriza-se pela sua                                 .

h. O teu amigo mudou muito. Agora sofre de                                 .

i. O quarto está impecável. Fiquei admirado com a                                  dos lençóis. 

2.4 Forme nomes de qualidade com as bases e os sufixos indicados.  Deve selecionar o sufixo 
adequado para cada base.

Bases Sufixos Qualidades

doce

doido

fácil

pobre

valente

-eza

-ia

-idade

-ice

-ura
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Nomes derivados de outros nomesNomes derivados de outros nomes  名詞派生詞名詞派生詞

Com base em nomes já existentes é possível formar outros nomes que podem expressar diversas 
noções: conjunto (整體), evento (事件), indivíduo (個體), lugar (地點), produto (產品), etc. 
Os sufixos usados são muito variados, sendo raros os casos em que um sufixo apenas expressa um 
único significado (-ite 'infeção': amigdalite, artrite; -ose 'doença': neurose, avitaminose). A maioria 
pode participar na expressão de significados diversos (x indica a base). Por exemplo:

Não raro, alguns nomes derivados acumulam significados. Por exemplo, laranjal 橘園, pedreira 
采石場, vacaria 養牛場 denotam um “lugar”, mas também podem ser interpretados num sentido 
coletivo (“conjunto de x”) pois nesses lugares existem grandes quantidades de laranjas 橘子, pedras 
石頭 e vacas 奶牛.

Exercícios

Sufixo Significado(s) Exemplos

-ão

“contentor onde se deposita x” pilhão  電池回收箱
“pessoa que x” comilão  貪吃的人
“ação de x” empurrão  推開
“x grande” cadeirão  大椅子

-eiro/a

“árvore que produz x” pessegueiro  桃樹
“objeto onde se coloca x” cinzeiro  煙灰缸
“local onde existe grande quantidade de x” pedreira   採石場
“profissional de atividade” peixeira  賣魚的婦女

-ada

“conjunto de x” papelada  紙堆
“ação realizada com x” patada  踏，踢
“produto feito com x” limonada  檸檬水
“evento realizado em x” setembrada  九月發生的事件

3.1  Ligue os elementos das duas colunas. 

Conjunto 2 estudantada a. 1. conteúdo de um prato cheio
cabeçada b. 2. conjunto de estudantes

pratada c. 3. produto feito à base de feijão
feijoada d. 4. ação realizada com a cabeça

Conjunto 1 jardineiro a. 1. objeto onde se coloca açúcar
coqueiro b. 2. pessoa que trata do jardim

açucareiro c. 3. árvore que produz cocos

5
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1.  Os nomes de profissão terminados em -ista têm uma única forma para os dois géneros: 
o/a acordeonista; o/a balconista, etc.

2.  Os nomes terminados em -vel tomam um radical terminado em -bil-: automóvel> 
automobilista.

3. Os nomes terminados em -ão tomam radicais alternativos terminados em -an, -on ou -o, 
cuja vogal coincide com a que ocorre na forma do plural. Observe:

Nome
Nome de profissão

singular plural

órgãoão órgããos organanista 管風琴演奏者

acordeãoão acordeõões acordeononista 手風琴家

balcãoão balcõões balcononista 櫃檯（店員）

camiãoão camiõões camiononista, camiononeiro 卡車司機

falcãoão falcõões falcooeiro 馴隼人

Ficha
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Nomes de profissãoNomes de profissão  職業名詞職業名詞

Podemos formar nomes que denotam profissão ou agente de atividade usando os sufixos -ário/a, 
-eiro/a e-ista. Essas profissões ou atividades estão relacionadas com o nome que lhes serve de 
base.

 

Nome Radical Nome derivado             Chinês
arte art- artistaista 演員，藝術家

porta port- porteiro/aeiro/a 守門人

escritura escritur- escriturário/aário/a 書寫員

Sufixos Nomes de profissão

-ista1 artista, automobilista2, balconista3, camionista, caricaturista, cardiologista, cartei-
rista, desportista, humorista, jornalista, lojista, maquinista, pianista, taxista

-eiro/a armeiro, banqueiro, boieiro, cabeleireiro, ceifeiro, doceiro, feiticeiro, faroleiro, 
fazendeiro, ferreiro, jardineiro, marinheiro, mineiro, pedreiro, peixeiro, porteiro, 
sapateiro, seareiro

-ário/a escriturário, ferroviário, latifundiário, mesário, onzenário 

6

7
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Exercícios
4.1 Indique a palavra que completa o significado dos nomes indicados. Siga o exemplo.

4.2 Os músicos (音樂家) têm designações relacionadas com o tipo de instrumento musical que 
tocam. Complete com os nomes de instrumento. Siga o exemplo. 

4.3 Os médicos (醫生) têm designações relacionadas com a sua especialidade. Complete a tabela. 

 Nomes derivados Pessoa que trabalha em…   在...工作的人
Tem uma atividade relacionada com…  工作/活動與…相關

a. balconista
b. florista
c. jornalista
d. taxista
e. contrabandista
f. carteirista
g. porteiro
h. mineiro
i. ferroviário
j. latifundiário

o      balcão                                   
a                                                    
o                                                   
o                                                   
o                                                   
a                                                    
a                                                    
a                                                    
a                                                    
o                                                   

   Nomes derivados                Pessoa que toca …   演奏...樂器的人

a. baixista
b. baterista
c. flautista
d. guitarrista
e. pianista
f. saxofonista
g. trompetista
h. violinista

    baixo                 (espécie de instrumento de cordas)
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

Órgão do corpo humano
人體器官

Área da Medicina
醫學領域

Médico especialista
專科醫生

a. coração 心
b. cérebro 腦
c. pele 皮膚
d. pulmões 嗓子
e. ossos e articulações 骨關節
f. olhos 眼睛
g. dentes 牙齒
h. rins 腎臟
i. fígado 肝
j. sangue 血液
k. ouvidos, nariz e laringe 

    耳、鼻、喉

cardiologia
neurologia
                                        
pneumologia
ortopedia
                                        
estomatologia
nefrologia
hepatologia
hematologia
otorrinolaringologia

cardiologista
                                        
dermatologista
                                        
                                        
oftalmologista
                         ou dentista
                                        
                                        
                                        
otorrino (                           )
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4.4 Complete os textos com as palavras em falta, respeitando os padrões de formação de nomes 
de profissão.

Texto 1

Os nomes derivados em -eiro/-eira designam atividades, funções e ofícios mais tradicionais. Algumas palavras 

têm mesmo uma origem antiga, como serralheiro, aquele que faz obras delicadas em ferro, como grades e 

fechaduras. Outras são mais transparentes, na forma e no significado. Por exemplo, o ferreiro é a pessoa que 

faz objetos em                           . Por sua vez, o boieiro é um guardador de                           . Como estes 

animais andam em conjunto, a pessoa que dirige a boiada (nome coletivo) é o                               .
Mas cuidado, o mesmo nome pode dar origem a dois nomes derivados a partir do mesmo radical. Um ban-

queiro é alguém que possui ou dirige um                            ; não deve confundir-se com                          , 
que é o funcionário do banco.

Vejamos outro caso: um seareiro é aquele que cultiva um pequeno campo de cereais ou seara. Não deve con-

fundir-se com                           , que é a pessoa que faz a ceifa, ou seja, corta os cereais (trigo, centeio, cevada, 

etc.) quando estão maduros e secos.

E cuidado com os                           , que são aqueles que não pagam, ou seja, pregam calotes aos outros, e 

com os carteiristas, ladrões de                            . Há ainda as                           , nome dado às mulheres 

que berram ou falam muito, como as vendedoras de peixe.

Texto 2

Muitos desportistas têm designações relacionadas com o tipo de desporto que praticam. Assim, quem pratica 

ténis é um                               , se corre a                                  é um maratonista, se salta de paraquedas 

é um                                         e se joga futebol ou basquetebol é um                                     ou um

                                  , respetivamente.

Às vezes, o sufixo -ismo do nome do desporto é substituído por -ista. Por exemplo, quem pratica ciclismo, 

desporto feito com uma bicicleta, é um                            . Porém, no caso do automobilismo, ou seja, das 

corridas de automóveis, o praticante é o condutor ou piloto; a palavra automobilista usa-se apenas para os 

condutores de                                 no dia-a-dia.

Mas atenção, os praticantes de atletismo são os atletas, palavra que é usada muitas vezes com o significado de 

desportista. Se faz corridas de velocidade (100 metros, por exemplo) é um                               , com a troca 

do sufixo -idade por -ista.

8

9
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1. Quando a base é um numeral (dois, três, quatro…) que indica o número de pessoas, 
usa-se o sufixo -eto (dueto, quarteto). Isto é muito comum nos espetáculos musicais.

2. As palavras derivadas de nomes que indicam seres humanos acumulam um sentido 
 coletivo e depreciativo, muitas vezes herdado da base: a gatunagem - conjunto de gatunos 
(ladrões). Isso é comum sobretudo em nomes com o sufixo -alh-: a negralhada, a padra-
lhada, a pretalhada, etc.

3. Em alguns casos, os nomes que indicam “lugar” acumulam um sentido coletivo.
 a escadaria - lugar com escadas / conjunto de escadas
 o colonato - lugar onde vivem colonos / o conjunto dos colonos
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Nomes de Quantidade   Nomes de Quantidade   數量名詞數量名詞

Existem sufixos que formam nomes coletivos a partir do radical de outros nomes. 

Para formar nomes de quantidade (ou coletivos) em português, existem vários sufixos.

Significado
Estas palavras derivadas denotam geralmente conjuntos de entidades referidas pelo nome de base.

  o eleitorado  （集）選民  - conjunto de eleitores
  o velame   （集）船帆  - conjunto das velas de um navio
  a papelada      紙堆   - conjunto de papéis
  a criadagem （集）僕役  - conjunto dos criados

Nome Radical Nome derivado                                  Chinês

garoto/a garot- garotadaada 一羣頑童
criado/a criad- criadagemagem （集）僕役
vocábulo vocabul- vocabulárioário 詞彙，詞彙表

mulher mulher- mulherioio 女人們

Sufixos Nomes de quantidade
-ada (a) estudantada, garotada, papelada, passarada, pequenada
-ado (o) bispado, ducado, comissariado, eleitorado, professorado, proletariado
-agem (a) criadagem, folhagem, plumagem, tubagem, quilometragem
-ame (o) cordame, vasilhame, velame
-aria (a) escadaria, louçaria, leprosaria, tinturaria
-ário (o) preçário, reptilário, vocabulário, mobiliário
-ato (o) baronato, colonato, patronato
-edo (o) arvoredo, mosquedo, vinhedo
-eto (o) dueto, terceto, quarteto, quinteto
-ia (a) diretoria, burguesia, fidalguia
-io (o) mulherio, casario

10

11
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5.1 Complete o significado das palavras destacadas. Siga o exemplo.

Exemplo: A mourama é o conjunto dos mouros (árabes do Norte de África).

a. O professorado indica o conjunto dos                                         .

b. A filharada indica o conjunto dos                                         .

c. A tubagem é o conjunto dos                                ou canos.

d. O cordame é o conjunto das                                         .

e. Um terceto designa o conjunto de                                 versos (poesia).

f. A diretoria designa o conjunto de                               de uma empresa ou instituição.

g. O mulherio indica um conjunto de                                      .

5.2 Complete com os nomes de quantidade adequados. Siga o exemplo.

Exemplo: O Hao partiu a louçaria toda lá de casa. Agora não há louça para servir a comida.

a. O aluno já aprendeu muitos vocábulos novos. Tem um                                          muito rico.

b. O João não gosta nada de negros (pessoas negras). Está sempre a dizer: "Esta                                              

    devia ir toda para África!"

c. A Teresa escorregou e caiu na                                     da escola. Contou os degraus (= escadas) 
todos.

d. O Governo reuniu com patrões e sindicatos. Nessa reunião, o                                      rejeitou 
a subida do salário mínimo.

e. O Rui e a Joana vão tocar em                                     no concerto de primavera. Os dois 
tocam muito bem.

f. Não gosto nada dos padres. A                                    não faz nada!

g. Eu já andei muitos quilómetros. Já viste a                                          do meu carro?!

h. Da minha janela observo as casas da minha aldeia. Os telhados do                                          dá 
um tom avermelhado à paisagem.

i. Os ventos eram violentos e as velas do barco não resistiram. O                                          ficou 
todo destruído.

j. As crianças não se calam. Raio da                                       !

k. As folhas das árvores caíram. Só voltarão a ter nova                                      na primavera.
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1. Alguns dos nomes de lugar foram transformados em nomes próprios, designando pes-
soas, localidades, cidades, países: Figueiredo, Funchal, Tojal, Olivais, Mouraria, Albergaria, 
Brasil, etc.

2. Como nestes lugares existem vários seres ou objetos, estes nomes também podem ser 
interpretados como coletivos (o canil, a pastelaria, a pedreira, a reitoria).

 (1) Encontrei a Wang na pastelaria. 我在糕點店遇見了王。(nome de lugar)

 (2) A Li disse-me que gostava muito da pastelaria portuguesa. 李和我說他很喜歡葡萄牙的糕點。
   (conjunto dos pastéis e doces de origem portuguesa)
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Nomes de lugarNomes de lugar (ou locativos) (ou locativos)      地點名詞地點名詞

Existem muitos nomes derivados que denotam lugares ou espaços onde existem ou permanecem 
determinados seres ou objetos. 

Sufixos
Os sufixos que se encontram disponíveis para a formação de novos nomes são -ário (oceanário 
海洋館), -aria (sushiaria 壽司店, taparia 小吃店) e -al (quivizal 奇異果樹林), podendo juntar-se a 
nomes com significados muito diversos.

Os sufixos menos frequentes tomam bases com significados mais homogéneos.

Nome Radical Nome derivado            chinês

choupo choup- choupalal 楊樹林
berço berç- berçárioário 托兒所
livro livr- livrariaaria 書店

Sufixos Nomes derivados
-al (o) areal, arrozal, batatal, choupal, faval, lamaçal, laranjal, morangal, palmei-

ral, pantanal, pinhal
-aria (a) frutaria, judiaria, leprosaria, mouraria, pastelaria, peixaria, perfumaria, 

sapataria, serralharia, tesouraria, tinturaria
-ário (o) aviário, berçário, fraldário, infantário, orquidário, reptilário, solário 

Sufixos Bases Nomes de lugar
-ado

seres humanos
(o) ducado, notariado, protetorado, consulado
(a) capitania, feitoria, procuradoria, reitoria-ia

-edo espécies vegetais e matérias 
naturais

(o) arvoredo, figueiredo, lajedo, silvedo, vinhedo

-eira
-eiro

animais ou substâncias 
naturais

(a) coelheira, garrafeira, pedreira
(o) galinheiro, lameiro, palheiro

-il animais (o) cabril, canil, gatil

12

14

13
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Exercícios

6.1 Complete com as palavras em falta. Siga os exemplos.

Conjunto 1

Conjunto 2

Conjunto 3

Nomes derivados Lugar onde se faz ou vende…
 做/賣...的地方

a. joalharia

b. doçaria

c. luvaria

d. perfumaria

e. padaria

       joias                                    
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

Nomes derivados Lugar onde existe ou exerce a sua 
função um(a)…  行使...職能/功能的地方

a. protetorado

b. ducado

c. notariado

d. consulado

e. reitoria
f.                               

        protetor                               
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
capitão

Nomes derivados Lugar onde podemos encontrar…
有...的地方

a. bovil
b. canil
c. aviário
d. ossário
e.                               
f. palheiro
g. cristaleira
h. garrafeira
i. areal
j. batatal
k.                               
l. palmeiral
m. pantanal
n. pinheiral

       bois                                     
                                                
                                                
                                                
répteis
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
morangos
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6.2 Complete as afirmações.

a. locais onde vivem ou se criam animais  動物生活/飼養動物的場所

Um pombal é um local onde se recolhem                                     .
Uma vacaria é um lugar onde se criam                                     .
Um serpentário é um local do zoo onde podemos observar                                     .
A coelheira é um lugar onde se criam                                     .
O galinheiro é um lugar onde se criam                                     .

b. locais relacionados com seres humanos  與人有關的場所

Nos hospitais, a enfermaria é o local reservado aos                                      (sinónimo de 
doentes). Antigamente, as judiarias eram bairros onde moravam os                                     . 
Já os mouros viviam na                                     .
O infantário é o lugar reservado aos                                      (sinónimo de crianças). Quando 
se trata de bebés de berço, chama-se                                     . Para mudar as fraldas aos bebés, 
há um local chamado                                     .

c. locais relacionados com espécies vegetais  與植物有關的場所

Um arrozal é um lugar onde existe muito                                     . Quando se trata de uma 
plantação de favas, dá-se o nome de                                     . Por sua vez, um orquidário é 
um local onde existem                                     .
Em Coimbra, há um parque natural muito conhecido que tem o nome de                                     porque 
tem muitos choupos, uma espécie de árvores.
No supermercado, a frutaria é o lugar onde podemos encontrar                          . Se eu quero 
comprar peixe, vou à                             , mas se quero carne, dirijo-me ao talho.

d. locais relacionados com matérias ou substâncias naturais  與自然資源有關的場所

Um areeiro é um local onde existe muita                             , mas quando estamos a falar de 
uma exploração de pedra, é uma                             . 
Quando num lugar existem muitos pântanos, dizemos que se trata de um                             . 
Já se houver muita lama, diz-se que é um                             .

e. locais relacionados com objetos fabricados ou onde uma pessoa desenvolve uma atividade  
專門生產某類物品/某種職業的人工作的場所

O nome coudelaria é o estabelecimento em que se faz o aperfeiçoamento das raças de cavalos. 
Deve o seu nome a coudel, antiga designação do capitão de cavalaria. Seguindo esta lógica, 
o reitor trabalha na                              e o procurador desenvolve a sua atividade judicial 
na                             .
Se a pastelaria é o lugar onde se produzem pastéis, numa                              produzem-se cestos 
ou cestas e numa cutelaria fabricam-se os                             , as facas e outros instrumentos 
de corte. Já se procuramos sapatos ou livros, devemos ir a uma                              e a uma
                             , respetivamente. Mas se quiser tomar um café vou à                             .
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Nomes    de    contentoresNomes    de    contentores    /   /   continentescontinentes                                      容器名詞容器名詞

Contentores ou continentes são objetos que funcionam como recipientes, isto é, onde outros 
objetos mais pequenos (chave, palito, pilha, sapato) ou diferentes tipos de matérias ou substâncias 
(açúcar, cinza, fruta, óleo, sal, tinta, vinagre) podem ser depositados ou estar guardados. 
Estes nomes têm por base radicais de outros nomes. 

Para formar nomes com o significado de "contentor/continente", podemos usar os sufixos -ão, 
-ário e -eiro/a.

1. O sufixo -ão é muito usado para formar o grau aumentativo (amigão: 'grande amigo'; 
casa cão: 'casaco grande'). Terá sido este seu valor aumentativo que serviu de base para 
este seu uso na formação de nomes de contentor, pois geralmente têm grandes dimensões.

2. O sufixo -ário ocorre em palavras do âmbito religioso, indicando contentores de obje-
tos ou substâncias usadas nas cerimónias religiosas (cristãs): as hóstias, o incenso ou as 
relíquias dos santos. 

PAPELÃOPAPELÃO PLASTICÃO VIDRÃO ELETRÃO PILHÃO

Nome Radical Nome derivado            chinês

pilha pilh- pilhãoão 電池回收箱

cinza cinz- cinzeiroeiro 煙灰缸

incenso incens- incensárioário 香爐

15

Sufixo Nomes de contentores ou continentes
-ão (o) eletrão, oleão, papelão, plasticão, pilhão, rolhão, vidrão
-eiro/a (o) açucareiro, chaveiro, cinzeiro, ficheiro, louceiro, paliteiro, roupeiro, saleiro, 

tinteiro
(a) azeitoneira, cigarreira, cristaleira, fruteira, molheira, papeleira, saboneteira, 
saladeira

-ário (o) hostiário, incensário, relicário

16
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Exercícios
7.1 Indique a palavra que completa o significado dos nomes indicados. Siga o exemplo.

7.2 Nas últimas décadas, o sufixo -ão tem sido usado para a formação de nomes de objetos 
(caixotes do lixo) onde se depositam matérias diversas para reciclagem. 

 Complete com as palavras adequadas ao sentido das frases.

a. Não deite o papel no chão, deite-o no                                       .
b. Não deite o                            no caixote do lixo, deposite-o no vidrão.

c. As pilhas são uma fonte de poluição. Por isso, coloque-as no                                     .
d. Se não quer ver o mar cheio de plásticos, deposite-os no                                       .
e. Traga os aparelhos elétricos que já não utiliza e coloque-os no                                 . Nós vamos 

dar-lhes uma "vida" nova.

f. Estamos a reaproveitar as rolhas usadas. Deposite-as no                                         .
g. Sabia que na sua rua existe um oleão onde pode deitar o                          usado na cozinha?

7.3 Em casa, temos alguns móveis onde colocamos ou guardamos objetos que usamos no dia-a-dia.

 Descubra o seu nome e complete as palavras.

 Em casa, temos...

a. móvel onde guardamos a roupa    ( o ...) __ __ __ P __ __ __  O  

b. objeto onde penduramos as chaves   ( o ...)  __ __ __ __ __ __ R __

c. móvel onde guardamos os sapatos   ( a ...)  __ __ __ __  T  __ __ __ __

d. móvel onde guardamos os objetos de cristal  ( a ...) __ __ __ __ __ __ L  __ __ __ __ 

e. móvel onde guardamos a louça    ( o ...) __ __ __ C  __ __ __ __ 

f. móvel onde guardamos as garrafas de vinho  ( a ...)   __ __ R __ __ __ __ __ R __

Nomes derivados Lugar onde se deposita ou põe… 
儲存/存放...的地方

a. papelão

b. plasticão

c. pilhão

d. rolhão

e. eletrão

f. vidrão

g. cinzeiro

h. saboneteira

i. incensário

     o papel           (que se deita ao lixo)

os objetos de                                 
as                                eléctricas

as                               
os aparelhos                                      
os objetos de                                 
a                              dos cigarros

o                                 
o                                 
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7.4 Quando estamos à mesa, durante as refeições, usamos vários recipientes para servir a comida 
ou alguns temperos (sal, pimenta, etc.). 

 Complete o crucigrama com o nome desses objetos.

          À mesa, usamos...

objeto onde se serve o açúcar ( o ...) C
objeto onde se serve o sal ( o ...) O

objeto onde se deposita a cinza dos cigarros ( o ...) N
objeto onde se serve a fruta ( a ...) T

travessa onde se serve a salada ( a ...) E
objeto onde se serve a pimenta ( a ...) N

recipiente onde se colocam os palitos ( o ...) T
objeto onde se servem as azeitonas ( a ...) O

onde se serve um molho para temperar a comida ( a ...) R
 

7.5 Complete o texto com as palavras que se seguem.

luvas 手套     capacete 頭盔     caneleiras 護腿板     cotoveleiras 護肘     joelheiras 護膝

Algumas palavras derivadas em -eira indicam objetos que protegem partes do corpo humano. Assim, o 
jogador de futebol tem                                      a proteger as canelas, que é a parte inferior da perna. 
Quem anda de skate ou de patins, normalmente protege os cotovelos com                                  e os 
joelhos com                                         . Mas atenção, quem anda de mota ou de bicicleta deve proteger 
a cabeça com um                              e as mãos com                               .

7.6 Complete o texto com as palavras papelão (廢紙回收箱), papeleira (文件櫃) e papelaria (文具店).

Certo dia entrei numa                                e comprei uma resma de papel, ou seja, um pacote com quinhen-
tas folhas de papel em branco. Queria escrever um livro. Passados alguns dias, imprimi o primeiro capítulo 
e coloquei tudo em cima duma                                      que tenho em casa, que é um tipo de secretária 
onde tenho os materiais de escrita. De repente, reparei que havia muitos papéis no chão. Peguei neles e fui 
deitá-los no                                   . Assim, poderão ser reciclados e é uma forma de protegermos o ambiente.

7.7 Traduza para português. Use nomes de contentores terminados em -eiro/a.

CHINÊS PORTUGUÊS

a. 糖罐                                         
b. 煙灰缸                                         
c. 牙籤盒                                         
d. 衣櫃                                         
e. 鹽罐                                         
f. 果籃                                         
g. 香皂盒                                         

17
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Nomes de árvores   Nomes de árvores   樹木名詞樹木名詞

Em português, existe uma relação estreita entre o nome de uma árvore ou de um arbusto e aquilo 
que ela produz. Para formar estes nomes, junta-se o sufixo -eiro/-eira ao radical de nomes de 
plantas, de flores ou de frutos (a castanha 栗, a laranja 橙, o cravo 康乃馨, a rosa 玫瑰花 etc.).

1. Quando o nome de base termina em -im, o -m passa a -n e coloca-se um -z- entre a 
base e o sufixo. 

 o alecrim > o alecrinzeiro 迷迭香
 o jasmim > o jasminzeiro 茉莉

2. As consoantes <c> ou <g> escrevem-se <qu> e <gu> antes das vogais <e> e <i>: 
 o coco > o coqueiro 椰樹 ; 
 o figo > a figueira 無花果樹

3. Os nomes terminados em -ão tomam radicais alternativos terminados em -o ou -on, 
que é a vogal que ocorre na forma do plural. Observe:

4. Geralmente, o nome da árvore ou planta tem um género gramatical igual ao do fruto 
ou flor que produz. 

 o feijão > o feijoeiro 菜豆秧
 o limão > o limoeiro 檸檬樹
 a maçã > a macieira 蘋果樹

 Exceções:
 a castanha > o castanheiro 栗樹
 o figo > a figueira 無花果樹

Nome
Nome de árvore Nome de produto

singular plural

feijão feijõões feijooeiro 菜豆秧 feijooada 豆飯
limão limõões limooeiro 檸檬樹 limononada 檸檬汁

Nome Radical do Nome Nome derivado Chinês

rosa ros- (a) roseiraeira 玫瑰

laranja laranj- (a) laranjeiraeira 橙樹

cravo crav- (o) craveiroeiro 康乃馨

castanha castanh- (o) castanheiroeiro 栗樹

Sufixos Nomes de árvore ou arbusto
-eiro (o) abacateiro, alecrinzeiro1, cajueiro, coqueiro2, diospireiro, feijoeiro3, 

limoeiro, loureiro, marmeleiro, pessegueiro, pinheiro, tomateiro…

-eira (a) amendoeira, cidreira, figueira2, macieira, oliveira, palmeira, pereira, tama-
reira, videira…

19
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8.1 Complete com as palavras em falta. Siga o exemplo.

8.2 Complete o texto com as palavras indicadas a seguir.

macieira      oliveira      pinheiro      videira
                 蘋果樹      油橄欖樹       松樹          葡萄樹

Os nomes de árvores têm geralmente uma forma transparente porque os associamos facilmente aos 

frutos ou flores que produzem. Porém, há árvores em que isso não acontece. Por exemplo, a árvore que 

produz maçãs é a                                      e a planta que produz as uvas é a                                       , 

nome relacionado com vide, o ramo onde as uvas crescem. O                                   é uma árvore 

que produz pinhas e pinhões, que são usados para produzir o bolo-rei no Natal. Mais curioso é o 

nome da                                     , árvore que produz as deliciosas azeitonas, pois em latim estas 

chamavam-se olivas, nome que ainda é usado no espanhol e no italiano, por exemplo.

20

Nomes de árvores/arbusto
樹木名詞

Árvore/arbusto  que produz…
生產...的樹木

a. o cajueiro

b. o abacateiro

c. o coqueiro

d. o feijoeiro

e. o limoeiro

f. o                                     
g. o tomateiro

h. a                                     
i. a laranjeira

j. a pereira

k. a roseira

l. a                                     
m. o alecrinzeiro

o    caju
o                                                     
o                                                     
o                                                     
o                                                     
o pêssego

o                                                     
a amêndoa

a                                                     
a                                                     
a                                                     
a tâmara

o                                                     
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Nomes de conteúdo   Nomes de conteúdo   內容物名詞內容物名詞

Os nomes de conteúdo denotam o que se encontra dentro de um recipiente ou contentor (tigela, for-
no, panela), sejam substâncias ou coisas. Assim, uma abada é o que está contido ou pode estar contido 
numa aba, parte de um avental ou saia que se dobra para levar algo lá dentro (ex. uma abada de batatas 
一衣襟土豆). Uma pratada refere-se ao conteúdo de um prato (ex. uma pratada de arroz 一盤米飯). 

Exercícios

9.1 Complete as frases com os nomes de conteúdo adequados. Não pode repetir palavras.

caldeirada,  colherada,  fornada,  garfada,  ninhada,  panelada,  sacada

Exemplo:  Ela comeu uma tigelada de massa. 他吃了一碗麪。

a. Ela levou para casa uma                                    de maçãs.

b. Ela preparou uma                                    de carne.

c. Teve uma                                    de coelhos.

d. Só comi uma                                    de sopa.

e. Eles deixaram queimar uma                                    de pães.

f. Gosto muito de                                    de marisco.

g. Meteu à boca uma                                    de arroz.

Contentor/      
continente 
   容器

+   ada   ada =   Nome de conteúdo
         表內裝物的名詞

Chinês

aba a abadaada 一裙擺
barriga a barrigadaada 一肚子
cabaz a cabazadaada 一籃子
caldeiro/a a caldeiradaada 一盆
colher a colheradaada 一勺
forno a fornadaada 一爐
garfo a garfadaada 一叉
ninho a ninhadaada 一窩
panela a paneladaada 一鍋
saco a sacadaada 一袋
tacho a tachadaada 一鍋
tigela a tigeladaada 一碗
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Nomes de produto   Nomes de produto   食物名詞食物名詞

O sufixo -ada também entra na formação de produtos (comidas ou bebidas) com um ingre-
diente ou substância dominante. Assim, uma arrozada é um tipo de comida onde o arroz é o 
ingrediente principal. Já quando se fala de uma mariscada, trata-se de um prato ou comida em 
que domina o marisco (camarão 蝦, mexilhão 貽貝, amêijoa 蛤蜊, lagosta 龍蝦, etc.).

Exercícios

10.1  Complete as frases com os nomes de produtos ou comidas adequados. Siga o exemplo.

Exemplo:  Leva estes marmelos e faz marmelada para os teus filhos. 
     把這些榲桲拿走給你的孩子們做些榲桲甜品吧。

a. Eu queria fazer uma                                    de peixe, mas não tenho arroz.

b. Com esta massa riscada, vou fazer uma bela                                    de bacalhau.

c. Corte a cebola em rodelas grossas e prepare uma                                     .
d. Para fazer uma boa                                    é necessário que as laranjas sejam doces e 

suculentas.

e. Tens aqui tantos limões! Por que não preparas uma                                         ?
f. Na realidade, podemos fazer                                          sem usar queijo.

g. Em Portugal há vários pratos feitos com feijão: pastéis de feijão, arroz de feijão e muitos 
tipos de                               .

h. Compre camarões, amêijoas e mexilhões e prepare uma                                   para os 
seus amigos.

Ingrediente    + 
成分

      adaada      =    Nome do produto alimentar
    食物名詞

 Chinês

arroz a arrozadaada 米飯為主料的菜品

banana a bananadaada 香蕉甜品

cebola a ceboladaada 洋蔥為主料的菜品

chispe a chispalhadaada 豬手為主料的菜品

feijão a feijoadada 豆子為主料的菜品

laranja a laranjadaada 橙汁

limão a limonadaada 檸檬汁

marisco a mariscadaada 海鮮為主料的菜品

marmelo a marmeladaada 榲桲/榅桲甜品

massa a massadaada 麪／粉為主料的菜品

queijo a queijadaada 乳酪餅
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Nomes de golpe / impacto   Nomes de golpe / impacto   撞擊名詞撞擊名詞

Há um conjunto de palavras formadas com o sufixo -ada que indicam um golpe, marca ou feri-
mento feito com um instrumento (faca 刀, martelo 錘), um objeto (bola 球, pedra 石) ou com uma 
parte do corpo (cabeça 頭, dentes 牙). 

Exemplo: O jogador levou uma bolada na cabeça. (golpe/impacto com uma bola) 
    球員的頭被球擊中了。

Exercícios

11.1 Complete as frases com o nome dos instrumentos, objetos ou partes do corpo usados 
para realizar as ações. 

I. arma ou instrumento  武器或工具

a. Uma alfinetada é um ferimento provocado por um                                            .
b. Uma facada é um ferimento provocado por uma                                            .
c. Uma machadada é um ferimento provocado por um(a)                                            .
d. Uma navalhada é um ferimento provocado por uma                                            .
e. Uma pincelada é um golpe dado com um                                       .
f. Uma tacada é um golpe dado com um                                        (de bilhar, de golfe, etc.).

g. Uma tesourada é um golpe dado com as                                       .
h. Uma vassourada é um golpe dado com uma                                       .

Instrumento   +
工具

  adaada =    Nome de golpe / impacto
            撞擊名詞

Chinês

martelo a marteladaada 用錘敲擊

faca a facadaada 用刀砍（割/刺/切）

dente a dentadaada 用牙咬

pincel a pinceladaada 用筆劃

Marco Fu deu algumas Marco Fu deu algumas 
tacadastacadas  de mestre.de mestre.
傅家俊奉獻了幾次大師級的擊球。傅家俊奉獻了幾次大師級的擊球。
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II. objeto que serve de instrumento 用作工具的物品

a. Uma pedrada é um golpe provocado por uma                                            .
b. Uma bolada é uma pancada realizada com uma                                 . 
c. Uma chinelada é um golpe dado com um(a)                                             .
d. Uma pantufada é um golpe dado com uma                                             .
e. Uma sapatada é um golpe dado com um                                       .

III. parte do corpo usada para realizar o golpe 用身體部位來撞擊

a. Uma bicada é um golpe dado com o                                       .
b. Uma dentada é um golpe dado com os                                     .
c. Uma cabeçada é um golpe dado com a                                       .
d. Uma patada é um golpe dado com a                                       .
e. Uma unhada é um ferimento provocado com a                                             .

11.2 Complete as frases com os nomes de golpe adequados. Use o plural quando necessário.

chicotada 用鞭子打   cotovelada 用肘擊   dentada 用牙咬   machadada 用斧砍   navalhada 用折刀砍   
palmada 用手掌拍   patada 用腳踢   pedrada 用石頭扔   pincelada 用筆劃

 

a. O burro deu-lhe duas                                   . Ele ficou com as marcas das ferraduras no corpo.

b. O lenhador derrubou a árvore com três                                   .
c. Ele foi mordido pelo cão. Levou uma                                   na perna.

d. As                                   deste pintor são inconfundíveis.

e. Antigamente os escravos eram punidos com                                   .
f. Partiram o vidro com uma                                   . A pedra pesava cerca de 200g.

g. Já levei muitas                                   no autocarro. As pessoas usam muito os braços e não 
têm cuidado nenhum.

h. O pai deu-lhe duas                                   no rabo. Nunca mais fez birras!

i. Ele tem a navalha tão afiada que consegue matar o animal com uma única                                   .
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Nomes de correntes de pensamentoNomes de correntes de pensamento      思潮名詞思潮名詞

Os nomes derivados com o sufixo -ismo denotam geralmente correntes de pensamento que 
podem corresponder a sistemas doutrinais, filosóficos, científicos ou religiosos. Por exemplo, o 
 marxismo （馬克思主義） é uma doutrina filosófica, política e económica de Karl Marx （卡爾馬克思）; 
o lulismo é um conjunto de políticas desenvolvidas no Brasil pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva; em Portugal, fala-se de cavaquismo em relação ao período político de Aníbal Cavaco Silva.

O sufixo -ismo combina-se com radicais de nomes de pessoas ou de nomes comuns.

Quando a base é o radical de um nome comum, o nome derivado denota a tendência para adotar 
comportamentos relacionados com o que a base significa. Porque estão associados à marca de 
excesso, estes nomes têm geralmente um valor pejorativo (negativo).

1. Os nomes em -ismo são masculinos: o budismo, o terrorismo, etc.

2. Existe uma ligação estreita entre os nomes terminados em -ismo, que indicam  
correntes de pensamento, e os nomes em -ista, que indicam as pessoas que as defen-
dem ou praticam.

 Assim, socialista 社會主義者 é quem defende ou segue o socialismo 社會主義,  
campista 露營者 é aquele que faz campismo 露營, etc. 

Nome comum    + ismoismo =    Comportamento                                  Chinês

despesa despesismoismo        浪費主義

macho machismoismo         大男子主義

fêmea feminismoismo         女性主義

tabaco tabagismoismo        煙癮

terror terrorismo ismo         恐怖主義

Nome de pessoa    +  ismo   ismo  =   Doutrina    Chinês

Buda budismosmo 佛教

Darwin darwinismoismo 達爾文主義

Mao Tse-Tung maoismo ismo 毛澤東思想

        Marx marxismoismo 馬克思主義 

Platão platonismoismo 柏拉圖主義

Salazar salazarismoismo 薩拉查主義

1 2
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Exercícios
Sistema conceptual ou doutrinal (religioso, ideológico, filosófico, científico) 
概念或教條系統（宗教的，思想的，哲學的，科學的）

12.1  Complete as frases com os nomes adequados. 

Cristãos 基督徒   Quatrocentos 十五世紀   quixotismo 堂吉訶德式  
Confúcio 孔子   Sebastião 賽巴斯蒂昂

a. O confucionismo é a doutrina e sistema filosófico de                                           .

b. O cristianismo é a religião dos                             , ou seja, dos que acreditam nas doutrinas 
de Jesus Cristo. 

c. O sebastianismo é a corrente de pensamento que acreditava no regresso de D.                                       e 
que salvaria Portugal.

d. Ao cavalheirismo exagerado dá-se o nome de                                       , inspirado nas atitudes 
de D. Quixote.

e. O quatrocentismo refere-se à corrente estética ou cultural que caracterizou a época de                                                 
    (séc. XV).

Tipo de comportamento ou atitude 行為或態度的種類

12.2 Complete as frases com os nomes adequados. 

álcool 酒精     clientelismo 庇護主義     clube 俱樂部     despesa 開銷 花費     macho 雄性

a. O despesismo é um comportamento de gasto inútil de dinheiro e de                                excessiva.

b. Quando alguém é fanático do seu                            de futebol, diz-se que sofre de clubismo.

c. Na vida política, a atitude de trocar favores ou benefícios com os seus amigos (a sua clientela) tem o

    nome de                                       .

d. O machismo é a ideologia segundo a qual o homem (o                       ) domina socialmente 
sobre a mulher.

e. O alcoolismo consiste no uso excessivo de bebidas com                                 .
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Atividade desportiva ou de lazer
體育運動或消遣

12.3 Complete as frases com os nomes adequados. 

caravanismo 房車之旅      paraquedismo 跳傘       ciclismo 自行車
Alpes 阿爾卑斯山       campo 田野

                    

a. O alpinismo é o desporto que consiste na ascensão aos                                       e, por extensão, 
a qualquer montanha.

b. O desporto que consiste em saltar de paraquedas chama-se                                               .

c. O desporto que implica o uso de uma bicicleta tem o nome de                                          .

d. O campismo é uma forma de lazer que implica dormir em tendas no                           , ao ar livre. 

e. Quando alguém usa a caravana durante as férias, diz-se que faz                                       .

12.4 Complete com as palavras em falta.

Corrente de pensamento
思潮

Praticante ou seguidor
奉行者或追隨者

a.  budismo       budista
b. darwinismo                                         
c.                                   leninista

d. maoismo                                         
e. machismo                                         
f. feminismo                                         
g.                                   impressionista

h. terrorismo                                         
i. campismo                                         
j. alpinismo                                         
k.                                   montanhista

l.                                   ciclista
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Nomes de evento/açãoNomes de evento/ação  事件/行為名詞事件/行為名詞

Em português, podemos formar nomes que indicam o evento ou ação denotada por um verbo. 
Nesse processo, destaca-se a ação dos sufixos -ção e -mento, que são os que têm maior produti-
vidade na atualidade. 

Também podemos gerar nomes de ação/evento através de outros sufixos ou do processo de con-
versão, isto é, sem o uso de qualquer afixo.

 

Significados

Embora estes processos formem tipicamente nomes de evento ou ação que acontece (avaliação, 
lavagem, aparecimento, etc.), por vezes, algumas palavras desenvolvem significados mais concretos 
de estado (o cansaço 疲勞), produto/resultado (povoação 村鎮；居民點), agente (o Governo 政府,  
a Presidência da República 共和國主席職權) ou locativo (a Fundação Oriente 東方基金會). 

(1) a. Todos os alunos serão submetidos a uma avaliação. (evento) 所有學生都要接受評估。

 b. Ele teve avaliação negativa. (produto/resultado da ação) 他評估沒有及格。

(2) a. A lavagem do carro demorou dez minutos. (evento) 洗車需要花十分鐘。

 b. O meu cartão ainda tem duas lavagens. (produto/resultado da ação) 我的卡還能用來做兩次清洗。

Sufixos Nomes de ação/evento

-ção (a) avaliação, transpiração, realização...
評估，流汗，實現

-mento (o) alargamento, aparecimento, envolvimento…
加寬，出現，涉及

Sufixos Nomes de ação / evento Chinês

-agem (a) moagem, lavagem 磨，洗

-ão (o) empurrão, puxão 推，拉

-da (a) chegada, partida 到達，出發

-deira (a) brincadeira, choradeira 玩笑；啼哭

-dela (a) telefonadela 打電話

-eira (a) coceira 撓；搔

-nça (a) poupança, vingança 節省，報仇

-nço (o) falhanço 搞砸；失敗

-ncia (a) falência 破產

-tório (o) interrogatório, peditório 盤問，懇求

conversão (o) abraço,  (a) entrega 擁抱，給
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(3) a. Este sucesso é o resultado de uma boa administração da empresa. (evento) 是公司正確的管理造就了這次成功。

 b. Ele teve de prestar contas à administração da empresa. (agente) 他需要向公司的管理人交代。

Evento e resultado da ação envolvem, por vezes, sufixos diferentes.

(4) a. Depois da conquista dedicou-se ao povoamento dos territórios. (evento) 土地被佔領之後開始有人居住了。

 b. Atualmente, só lá há duas povoações. (produto/resultado) 現如今，在那裏只有兩個村落。

Exercícios

13.1   Indique a palavra que completa o significado dos nomes indicados. Siga o exemplo.

Nomes de ação/evento Ação de…
…的行為

a. a lavagem lavar
b. a revelação

c. a partida

d. a brincadeira

e. a telefonadela

f. a coceira

g. a poupança

h. a falência

i. a gritaria

j. o desenvolvimento

k. o empurrão

l. o falatório

m. o sumiço

n. a aldrabice

o. o rugido

p. o queixume

q. o abraço



1.  Os nomes de evento em -ção são femininos: a criação, a arrumação, a traição, a destruição, etc.

2.  O sufixo -ção não se junta a verbos terminados em -ecer ou -escer: *favoreção; *rubores-
ceção, *envelheceção.

3.  Devemos usar o sufixo -ção quando a base é um verbo terminado em -izar e -ificar.

 finalizar > finalização  結束
 americanizar > americanização 美國化 
 unificar > unificação  統一
 massificar > massificação  大眾化

4.  Este sufixo é também o escolhido com outros tipos de verbos.

Ficha
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Nomes sufixados com Nomes sufixados com -ÇÃO-ÇÃO
O sufixo -ção forma de nomes de ação/evento a partir do tema do particípio do verbo (base).

Verbo Particípio 
Passado

Tema do 
Particípio +  çãoção =  Nome de evento Chinês

criar criacriado cria- criaçãoção 創立

arrumar arrumaarrumado arruma- arrumaçãoção 整理

trair traítraído trai- traiçãoção 背叛

destruir destruídestruído destrui- destruiçãoção 摧毀

Verbo Nome Chinês

atribuir
contribuir
distribuir
retribuir

atribuição
contribuição 
distribuição 
retribuição 

歸因
貢獻
分佈
回饋

Verbo Nome Chinês

constituir
destituir
instituir
restituir
substituir

constituição
destituição
instituição
restituição
substituição

組成
罷免
建立
歸還
代替

Verbo Nome Chinês

construir
destruir
instruir
obstruir

construção
destruição
instrução
obstrução

建造
摧毀
教授
阻塞
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Não confundir os nomes terminados em -ção com os que terminam em -são ou -ssão.

Verbo Nome Chinês

devolver
revolver
solver
dissolver

devolução
revolução
solução
dissolução

歸還
革命
解決
溶解

Verbo Nome Chinês

inspirar
expirar
conspirar
respirar
transpirar

inspiração
expiração
conspiração
respiração
transpiração

吸氣
呼氣
陰謀
呼吸
流汗

Verbo Nome em -ssão Chinês

admitir
emitir
demitir
omitir
transmitir

remeter
submeter
conceder
suceder

admissão
emissão
demissão
omissão
transmissão

remissão
submissão
concessão
sucessão

接受
寄出
辭退
省略
寄送

發送
提交   
准許
繼承

Verbo Nome em -são Chinês

emergir
imergir
submergir

converter
inverter
reverter

emersão
imersão
submersão

conversão
inversão
reversão

露出
浸入
淹沒

改變
顛倒
回到原狀
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14.1 Indique a palavra que completa o significado dos nomes indicados. Siga o exemplo.

14.2 Complete os nomes de ação indicados com <Ç>, <S> ou <SS>.

a. Com o calor aumentam os níveis de transpira      ão.

b. O presidente já assinou a declara      ão.

c. O rei já está a pensar na sua suce      ão.

a. É sempre bom aprender uma língua numa situação de imer      ão linguística.

b. Ele não mentiu, apenas pecou por omi      ão.

c. O presidente do clube aceitou o pedido de demi      ão do treinador.

d. Esta é uma grande empresa de distribui      ão.

e. É proibido fazer inver      ão de sentido.

14.3 Complete as frases com as palavras indicadas. Não pode repetir palavras.

administração 管理層      competição 競爭      conservação 保存   
dissertação 論文      documentação 資料      unificação 統一

a. O ministério está a pedir toda a                                         .
b. A atleta entrou ontem em                                                 .
c. A tua                                            de mestrado é muito interessante.

d. Agora é preciso pensar na                                        do país.

e. Essa é uma competência da                                        da empresa.

f. Este livro está em bom estado de                                           .

Nomes derivados Ação de…
...的行為

a. atualização atualizar
b. aplicação
c. competição
d. conservação 
e. documentação
f. encadernação
g. escavação
h. pavimentação
i. prefixação 
j. refinação
k. vedação
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14.4 Complete a tabela com as palavras derivadas destacadas nas frases, de acordo com significado 
  que expressam. Siga o exemplo.

a. O ministério está a fazer a atualização dos currículos.

b. Nos Jogos Olímpicos, ela vai participar em duas competições.

c. A tua dissertação de mestrado é muito interessante.

d. Aquele atentado provocou uma consternação geral.

e. Agora é preciso pensar na unificação do país.

f. Ele está a fazer um curso de formação.

g. Essa é uma competência da administração.

h. Vou colocar isto na arrecadação.

i. Precisa de trazer uma declaração médica.

Da palavra à frase  由詞到句

Para fazer referência a uma ação, podemos usar um verbo (ex. libertar 解放) ou um nome derivado desse 
verbo (ex. libertação 的行為). Note-se, porém, que a organização dos constituintes da frase é diferente. 
Os constituintes que acompanham o verbo passam a estar na dependência do nome de ação derivado. 
Observe:

(1)  [Ele] libertou [os animais].
他把動物放回自然了。

Todos aplaudiram a libertação [dos animais].
所有人都為動物重回自然而歡呼。

(2)  [China] constrói [a maior ponte do mundo]. 
中國建造了世界第一大橋。

A construção [desta ponte] [por parte da China] demonstra o avanço tecnológico deste país.
中國建造的這座大橋顯示了國家科技的進步。

Significado dos nomes derivados
evento/processo

事件/過程
estado
狀態

produto/resultado
產品/結果

agente
施動者

lugar
地點

atualização
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14.5 Complete a segunda frase com informações retiradas da primeira frase.

a. Os tratadores sedaram os animais para os mudarem de jaula. 管理員們給動物們打了鎮靜劑以幫
牠們更換籠子。

    A sedação                                         decorreu sem problemas.

b. A bibliotecária já catalogou estes livros. 圖書管理員已經為這些書編制目錄。

    A catalogação                                              era fundamental.

c. O CPCLP está a realizar ações de formação no interior da China. 葡語教學暨研究中心正在中國
內地展開培訓。

    A realização                                                            pelo                           é patrocinada 

    pelas autoridades da RAEM. 

d. O diretor da empresa nomeou o João seu assessor. 公司領導任命 João 為其助手。

    A nomeação do                                    para                        do                                       foi 

    bem aceite pelos colegas.

e. A OMS recomenda que as mães amamentem os bebés. 世界衞生組織推薦母親們用母乳餵養嬰兒。

   A amamentação                                         pelas                                   é uma recomendação 

   da                                         .

f. Os bancos passaram a taxar os movimentos online. 銀行開始對線上活動收費了。

    A DECO já contestou a taxação dos                                                pelos                                           .



Ficha

VOCABULÁRIO 
do PORTUGUÊS de Rui Pereira               

FOTOCOPIÁVEL© Instituto Politécnico de Macau 2021 51

Nomes sufixados com Nomes sufixados com -MENTO-MENTO
O sufixo -mento junta-se ao tema do particípio do verbo para formar nomes de ação ou evento.

1. Os nomes de ação em -mento são masculinos: o funcionamento 運行，運作,  
o esclarecimento 澄清，解釋, o planeamento 計劃，設計, etc.

2. O sufixo -mento deve ser usado quando a base é um verbo terminado em -ecer ou 
-escer.

 Também tende a ser usado quando o verbo integra os prefixos a-, en- e es-.

3. Não se junta a verbos terminados em -izar e -ificar.

     finalizar > *finalizamento

     americanizar > *americanizamento

     unificar > *unificamento
  

Verbo Nome em -mento Chinês
alargar
arrendar
engarrafar
esvaziar

alargamento
arrendamento
engarrafamento
esvaziamento

加寬
出租
裝入瓶內；阻塞
倒空

Verbo Nome em -mento Chinês
abastecer
aquecer
favorecer
florescer
fornecer
…
amadurecer
endurecer
envelhecer
esclarecer

abastecimento
aquecimento
favorecimento
florescimento
fornecimento
…
amadurecimento
endurecimento
envelhecimento
esclarecimento

裝備；供應
加熱
優待；恩惠
開花；興旺
提供；供應

成熟
變硬
變老
澄清；解釋

1 5
Verbo Particípio 

Passado
Tema do 
Particípio  + mentomento =  Nome de evento Chinês

alinhar alinhaalinhado alinha- alinhamentomento 列隊，排行

envolver envolvienvolvido envolvi- envolvimentomento 包含，涉及

fingir fingifingido fingi- fingimentomento 冒充；假裝

27
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15.1 Complete com as palavras em falta. Siga o exemplo.

15.2 Complete as frases com as palavras indicadas. Não pode repetir palavras.

casamento 婚禮     aquecimento 暖氣     estacionamento 停車場     esbanjamento 浪費    
estabelecimento 商店，店鋪      manuseamento 觸摸      financiamento 資助

                                              

a. O                                      da casa não funciona.

b. Durante este ano houve muito                                      de dinheiro.

c. A Liu Li convidou-me para o seu                                     .

d. Este é um                                      de comidas.

e. O                                       recebido não chega para pagar as viagens.

f. Estou no                                      do hotel.

g. É preciso ter cuidado no                                      destes objetos.

Nomes derivados Ação de… 
...的行為

a. alinhamento   alinhar
b. arejamento

c. arrependimento

d.  aquecer

e. bombardeamento

f.  cruzar

g. descobrimento

h.  empreender

i. entristecimento

j.  florescer

k. planeamento



VOCABULÁRIO 
do PORTUGUÊS de Rui Pereira               

FOTOCOPIÁVEL© Instituto Politécnico de Macau 2021 53

15.3 Em cada alínea, complete a segunda frase com informações retiradas da primeira frase.

a. O mecânico alinhou a direção do meu carro. 修理工幫我的車校準了方向盤。

O alinhamento                                                   custou 20 euros.

b. Devemos arejar as casas. 我們應該給家裏通通風。

As entidades de saúde recomendam o arejamento frequente                                     .

c. No inverno, é preciso aquecer as habitações. 在冬天，需要給住房供暖。

O aquecimento                                    pode ser efetuado de várias formas. 

d. Os aviões americanos bombardearam os esconderijos dos terroristas. 美軍飛機轟炸了恐怖分子的藏身點。

O bombardeamento                                                                                          por parte dos

                                                aconteceu durante a noite.

e. As Finanças cruzam as informações fornecidas pelas empresas. 政府比較了幾家公司提供的信息。

Há muito se defendia o cruzamento                                                                                        
por parte das                                       .

f. A direção do IPM planeou este evento com muita atenção. 領導團十分小心地計劃這一事件。

O planeamento atempado                                        pela                                                         
permitiu evitar alguns problemas.

15.4  Identifique a palavra que traduz corretamente 發現；發明。

   a.  momento   b.  adiamento   

   c.  esclarecimento  d.  descobrimento 
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Verbo Particípio 
Passado

Tema do 
Particípio 

+  dada =  Nome de evento Chinês

entrar entraentrado entra- (a) entradada 入口

mexer meximexido mexi- (a) mexidada 攪拌

sair saísaído saí- (a) saídada 出口

Nomes sufixados com Nomes sufixados com -DA-DA

Uma maneira de formar nomes de ação/evento consiste em juntar o sufixo -da ao tema do  particípio 
dos verbos.

Os nomes de ação em -da são femininos. Eis alguns exemplos:

Verbo Nomes de evento em -da Chinês

malhar (a) malhada    打谷

caçar (a) caçada       打獵

enfiar (a) enfiada     穿入

consoar (a) consoada   聖誕節前夜的晚餐

chegar (a) chegada     到達

partir (a) partida      出發

Já estoJá estou na zona das u na zona das 
partidaspartidas..

我已經在出發區了。我已經在出發區了。

28
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Exercícios

16.1  Forme nomes de evento em -da.

    Verbo   Nomes de evento em -da

a. abalar                                               
b. cantar                                               
c. desfolhar                                               
d. despedir                                               
e. subir                                               

16.2 Complete as frases com as palavras indicadas. Não pode repetir palavras.

caminhada 步行     descida 落下     ferida 創傷     olhada 看     picada 咬     subida 上升

a. Vai dando uma                                          nas crianças para ver se estão bem.

b. Gosto de andar a pé. Todos os dias faço uma                                          pelas ruas de Macau.

c. Veste um casaco. Olha que anunciaram uma grande                                da temperatura.

d. Ganhei muito dinheiro com a                                  do valor das ações da minha empresa.

e. Comprei um medicamento para a                                              dos mosquitos.

f. Ela caiu e fez uma                                        no joelho.

16.3 Traduza para português. Deve usar um nome de ação/evento terminado em -da.

CHINÊS PORTUGUÊS

a. 出口在哪？ Onde é a porta de                           ?

b. 三，二，一，出發！ Três, dois, um…                             !
c. 去看看這個湯好了沒有。 Dá uma                          na sopa.

d. 攪一下米飯。 Vai dar uma                          no arroz.

e. 我在機場到達區等你。 Espero-te na zona de                            
do aeroporto.
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Nomes sufixados com Nomes sufixados com -DELA-DELA
O sufixo -dela junta-se ao tema do presente do verbo para formar nomes de evento femininos 
(olhar > olhadela  'ação de olhar' 看（行為）). 

Exercícios

17.1  Complete com os nomes de evento derivados em -dela.

      Verbo   Nomes de evento em  -dela

a. arrumar                                               
b. descascar                                               
c. esticar                                               
d. lamber                                               

17.2  Complete as frases com as palavras indicadas. Não pode repetir palavras.

assobiadela 吹口哨（行為）    espreitadela 窺視（行為）    lavadela 洗（行為）   
miadela 貓叫（行為）    penteadela 梳理（行為）    varredela 掃地（行為）

a. Antes de me sentar à mesa, vou dar uma                                           às mãos.

b. O vestido dela era tão justo que, quando ia na rua, ouviu algumas                                           .

c. Ele estava a ver a entrevista na televisão, mas foi dando uma                                      no 

jogo de futebol.

d. Precisas de dar uma                                         nesse cabelo.

e. A                                  da gata indica que está com fome. 

f. Esta casa precisa de uma                                         . O chão está todo sujo.

 1 7

Verbo 
Tema do 
Presente 

+   deladela =  Nome de evento Chinês

olhar olha- (a) olhadeladela 看（行為）

encher enche- (a) enchedeladela 裝滿（行為）

cuspir cuspi- (a) cuspideladela 吐痰（行為）

29
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Nomes sufixados com Nomes sufixados com -DURA-DURA

O sufixo -dura forma nomes de evento, geralmente de caráter não erudito (cozer > cozedura  'ação 
de cozer' 煮、燉的行為).

Este sufixo toma o tema do presente dos verbos como base de derivação. Observe:

Significados

Os significados dos nomes com o sufixo -dura dividem-se em:

(i)  eventos de caráter concreto, mas não técnico: a revestidura 包裝的行為;

(ii)  resultado ou produto da ação, tendo muitos deles a noção de ‘ferida’: a beliscadura 掐痕,  
a picadura 叮、咬的痕跡, a queimadura 灼傷／燙傷的痕跡.

Verbo 
Tema do 
Presente 

+   duradura =  Nome de evento Chinês

picar pica- picaduradura 叮、咬的行為

morder morde- mordeduradura 咬的行為

polir poli- poliduradura 打磨的行為

1 8
PProteja-se contra as roteja-se contra as 
queimadurasqueimaduras do sol! do sol!
小心太陽灼傷皮膚!小心太陽灼傷皮膚!

30
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18.1 Complete com os verbos que funcionam como base.

     Nomes derivados Ação/resultado de…
...的行為

a. beliscadura                                               
b. picadura                                               
c. queimadura                                               
d. polidura                                               
e. revestidura                                               

18.2 Forme nomes terminados em -dura a partir dos verbos indicados.

 Verbo   Nome sufixado com -dura

a. cozer                                               
b. ferrar                                               
c. ferver                                               
d. investir                                               
e. ligar                                               
f. morder                                               
g. serrar                                               

18.3 Complete as frases com as palavras adequadas. Não pode repetir palavras.

cosedura 縫的行為      cozedura 煮、燉的行為      fervedura 沸騰的行為      ligadura 繃帶 
mordedura 咬痕       picadura 叮、咬的痕跡       queimadura 灼傷／燒傷的痕跡

a. Este produto é bom para evitar a                                     dos mosquitos.

b. Antes de beberes a água, dá-lhe uma                                     .

c. Estás a sangrar do dedo. Envolve-o com uma                                     .

d. A massa só leva uma                                      ligeira.

e. Distraiu-se enquanto cozinhava e apanhou uma                                      num dedo.

f. A tua camisa está rota. Precisa de uma                                     .

g. Ele foi atacado por um cão. Ainda tem as marcas da                                      na perna.
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Nomes sufixados com Nomes sufixados com -ÓRIO, -TÓRIO, -TÓRIA-ÓRIO, -TÓRIO, -TÓRIA
Historicamente, -ório e -tório representam variantes do mesmo sufixo em latim, dependendo 
da formatação da base.

O sufixo -ório junta-se ao radical do verbo.

Significados dos nomes em -ório:
(i) evento (o velório, o casório);
(ii) lugar onde se realiza a ação (o consultório).

Os sufixos -tório e -tória juntam-se ao tema do presente de verbos.

Significados dos nomes em -tório:

(i) ação/evento (o interrogatório 審訊；盤問; o peditório 懇求；請求; a convocatória 召集；開會通知
(ii) lugar onde se realiza a ação (o lavatório 盥洗室, o dormitório 宿舍).

(o) Conservatório 藝術學校 - estabelecimento dedicado ao ensino da dança, música...

(a) Conservatória 登記局 - estabelecimento público destinado ao registo civil ou ao  
 registo predial. 

Verbo Radical Nome derivado Chinês

consultar consult- (o) consultórioório 診察室
velar vel- (o) velórioório 守靈
casar cas- (o) casórioório 婚禮

1 9

Verbo
Tema do 
Presente 

+   tóriotório =  Nome derivado Chinês

interrogar interroga- (o) interrogatóriotório 審訊；盤問

falar fala- (o) falatóriotório 聊天；閒談

pedir pedi- (o) peditóriotório 懇求；請求

Verbo
Tema do 
Presente 

+   tóriatória =  Nome derivado Chinês

convocar convoca- (a) convocatóriatória 召集；開會通知

dedicar dedica- (a) dedicatóriatória 獻辭；題辭

escapar escapa- (a) escapatóriatória 托詞；藉口
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19.1 Complete as frases com as palavras indicadas. Não pode repetir palavras.

dormitório 宿舍      escritório 辦公室      falatório 聊天      interrogatório 審詢 
lavatório 盥洗室      oratório 聖像櫃，神龕      peditório 請求      refeitório 食堂

a. Vamos comer! Todos para o                                    !

b. No domingo, iremos fazer um                                       para a Cáritas.

c. Após muito                                     , lá tomaram uma decisão.

d. Preciso de um espaço para ler e escrever tranquilamente. Vou usar um quarto como                                .

e. Alguns colégios têm                                    para os alunos internos. 

f. A casa de banho tem um                                    novo.

g. Um                                 é um lugar onde se colocam imagens religiosas.

h. Que                                      ! Parece que estou no tribunal!

19.2 Complete as frases com os nomes derivados que se seguem.

Conservatório 藝術學校     Conservatória 登記處     casório 婚禮     
consultório 診察室     convocatória 召集;召開     dedicatória 獻辭;題詞     

eliminatória 淘汰賽     escapatória 逃脫
                

a. O meu filho é pianista. Estudou no                                   .

b. O meu filho vai casar-se. Amanhã ele e a namorada vão à                                        do Registo 
Civil tratar de toda a papelada. O                                      será em agosto.

c. Temos de ultrapassar esta crise porque não há outro jeito, não temos                                     .

d. O atleta português ficou em 2.º lugar na sua                                        dos 800 metros.

e. Agora não posso falar. Estou no                                              com um doente.

f. A Associação de Pais vai reunir-se na próxima semana e já enviou a                                        
    a todos os membros. 

g. Abri o livro e fiquei encantado com a                                         : é uma linda homenagem do 
autor à sua mulher.
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Nomes sufixados com Nomes sufixados com -NCIA-NCIA
O sufixo -ncia forma nomes femininos a partir do tema do presente dos verbos.

Significado

Os nomes sufixados em -ncia apresentam mais significações de estado e de resultado do que de 
evento.
Exemplo: Os pandas lutam pela sua sobrevivência. 熊貓們艱難求生。

Exercícios

20.1  Complete com os verbos que funcionam como base.

Nomes derivados  Estado ou resultado de…
 ...的狀態或結果

a. a aderência                                               
b. a anuência                                               
c. a florescência                                               
d. a fluência                                               
e. a procedência                                               
f. a vivência                                               

20.2  Forme nomes terminados em -ncia a partir dos verbos indicados.

Verbo Nome sufixado com -ncia

a. arder                                               
b. existir                                               
c. preceder                                               
d. sobreviver                                               
e. solver                                               
f. subsistir                                               

20

Verbo Presente do 
Indicativo

Tema do 
Presente 

+  nciancia =  Nome de evento Chinês

ressonar (3.ª p.s.) ressona ressona- (a) ressonânciancia 核磁共振診斷

envolver (3.ª p.s.) envolve envolve- (a) envolvênciancia 包含；涉及

gerir (3.ª p.s.) gere gere- (a) gerênciancia 經營；管理

32
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Nomes sufixados em Nomes sufixados em -NÇA, -NÇO-NÇA, -NÇO

Os sufixos -nça e -nço formam nomes de evento a partir do tema do presente dos verbos. 

Os nomes em -nço podem denotar eventos relacionados com captura/roubo (gamar  >  
gamanço 搶劫,  palmar > palmanço（用手）偷竊,  pilhar > pilhanço 搶劫，洗劫 e com desempenho 
(falhar > falhanço 失敗). 

Verbo Presente do 
Indicativo

Tema do 
Presente 

+  nçança =  Nome de evento Chinês

andar (3.ª p.s.) anda anda- (a) andançança 旅行；周遊

parecer (3.ª p.s.) parece parece- (a) parecençança 相同；相似

nascer (3.ª p.s.) nasce nasce- (a) nascençança 起點；發源地

Verbo Presente do 
Indicativo

Tema do 
Presente 

+  nçonço =  Nome de evento Chinês

armar (3.ª p.s.) arma arma- (o) armançonço 誇耀

gamar (3.ª p.s.) gama gama- (o) gamançonço 偷竊

2 1
AAs relações relações humans humanas constroem-se as constroem-se 
com base nacom base na  confiançaconfiança..
人與人之間的交往基於信任。人與人之間的交往基於信任。
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Exercícios

21.1  Complete com os verbos que funcionam como base.

Nomes derivados Ação de…   ...的行為
Estado resultante de…  由...引起的狀態

a. a andança                                               
b. a crença                                               
c. a fartança                                               
d. a nascença                                               
e. a parecença                                               
f. a perseverança                                               
g. o armanço                                               
h. o espalhanço                                               
i. o esticanço                                               

21.2  Forme nomes terminados em -nça a partir dos verbos indicados.

Verbo Nome sufixado com -nça

a. confiar                                               
b. descrer                                               
c. lembrar                                               
d. liderar                                               
e. matar                                               
f. semelhar                                               
g. vingar                                               

21.3  Forme nomes terminados em -nço a partir dos verbos indicados.

Verbo Nome sufixado com -nço

a. gabar                                               
b. palmar                                               
c. rapinar                                               
d. picar                                               
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Nomes sufixados com Nomes sufixados com -AGEM-AGEM

.

O sufixo -agem forma nomes de ação/evento femininos a partir do radical dos verbos.

1. O sufixo -agem geralmente não se junta a verbos terminados em -ecer, -izar e -ificar.

escurecer >*escureçagem

finalizar > *finalizagem

unificar > *unificagem

2. Revela preferência por verbos que designam atividades técnicas.

pilotar > pilotagem,  駕駛（飛機；船舶等 > 駕駛（飛機；船舶等）的行為

jardinar > jardinagem;  從事園藝 > 從事園藝活動

amarar > amaragem;  靠岸 > 停泊

zincar > zincagem.  鍍鋅 > 鍍鋅的行為

Verbo Radical +   agemagem =  Nome de evento Chinês

contar cont- (a) contagemagem 計數

jardinar jardin- (a) jardinagemagem 園藝

moer mo- (a) moagemagem 研磨

22

O avião efetuou uma O avião efetuou uma 
aterragematerragem tranquila tranquila
飛機平穩地落地了。飛機平穩地落地了。
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Exercícios

22.1 Complete com os verbos que funcionam como base.

Nomes derivados        Ação de…     ...的行為

a. a aterragem                                               
b. a armazenagem                                               
c. a raspagem                                               
d. a abordagem                                               
e. a reportagem                                               
f. a passagem                                               
g. a travagem                                               
h. a derrapagem                                               

22.2 Complete as frases com as palavras adequadas. Não pode repetir palavras.

arbitragem 裁判，仲裁      pilotagem 駕駛（飛機，船舶等）      aparelhagem 裝備；設備    
portagem 通行費    recauchutagem 輪船修理店    travagem 制動；剎車

                        
a. Comprei uma nova                                   de som.

b. Antes de saíres da autoestrada, tens de pagar a                                   .
c. Os jogadores queixaram-se da                                   .
d. O avião caiu por erro de                                   .
e. O meu pai fez uma                                porque apareceu um cão no meio da estrada.

f. Entrei numa                                   para mudar os pneus do carro.

22.3 Complete as frases com as palavras adequadas. Não pode repetir palavras.

amostragem 抽樣     legendagem 字幕製作     tatuagem 紋身    
paragem 車站；停車處     passagem 通過    pilhagem 掠奪；搶劫

                                 
a. A rua está cortada, não há                                   .
b. Espera-me junto da                                   do autocarro.

c. A recolha de dados será feita por                                   .
d. A                                   deste filme é péssima.

e. A greve dos polícias permitiu a                                   de muitas lojas.

f. Fiz uma                                   no ombro.
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23

(i)   nomes de evento: empurrar > empurrão 'ação de empurrar' 推的行為
puxar > puxão  'ação de puxar' 拉的行為

(ii)  nomes de agente: chorar > chorão  'pessoa que chora (muito)' 愛哭的人
resmungar > resmungão 'pessoa que resmunga (muito)' 愛嘟囔的人

(iii)  nomes de instrumento: esfregar > esfregão  'instrumento com que se esfrega' 擦洗用具
picar > picão 'instrumento com que se pica' 十字鎬

(iv) nome de contentor: pilha > pilhão 'depósito de pilhas' 電池回收箱
vidro > vidrão 'depósito de vidro' 玻璃回收箱

(v)  aumentativos: bonito > bonitão  'muito bonito' 大美人
cabelo > cabelão  'cabelo grande/forte e bonito' 秀髮，長髮

Nomes sufixados com Nomes sufixados com -ÃO-ÃO

O sufixo -ão liga-se ao radical dos verbos para formar nomes masculinos.

Em alguns nomes, ocorre um elemento de ligação entre a base e o sufixo: 

beber > beberrãoerrão 嗜酒的人
comer > comilãoilão 貪吃的人

Significados
O sufixo -ão entra na formação de palavras com significados variados:

Verbo Radical   +    ãoão =   Nome derivado Chinês

tropeçar tropeç-  (o) tropeçãoão 絆倒
apagar apag-  (o) apagãoão 熄滅；擦淨
lamber lamb-  (o) lambãoão 舔；狼吞虎嚥

Fiz um Fiz um rasgãorasgão  
nas calças.nas calças.
我把褲子撕破了。我把褲子撕破了。

35
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Exercícios

23.1 Complete com os verbos que funcionam como base.

Nomes de evento Ação/resultado de…
...的行為/結果

a. o aleijão                                               
b. o apalpão                                               
c. o chupão                                               
d. o escaldão.                                               
e. o puxão                                               
f. o rasgão                                               

23.2 Forme nomes de agente em -ão.

Verbo Nome de agente

a. chorar                                               
b. babar                                               
c. refilar                                               
d. pedinchar                                               
e. comer                                               

23.3 Complete com os verbos que funcionam como base.

Nome em -ão Instrumento que serve para… 
用來...的工具

a. o esfregão                                               
b. o picão                                               
c. o podão                                               
d. o trinchão                                               

23.4 Ligue os elementos das duas colunas.

comilão a. 1. resultado de uma ação

esfregão b. 2. contentor

pilhão c. 3. instrumento

rasgão d. 4. agente, pessoa que faz

Fiz um Fiz um rasgãorasgão  
nas calças.nas calças.
我把褲子撕破了。我把褲子撕破了。
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23.5 Complete as frases com as palavras que se seguem. Não pode repetir palavras.

arranhão 擦傷；抓痕    empurrão 推    encontrão 擠   
escaldão 燙傷     puxão 拉     rasgão 裂口
                                   

a. A minha camisa ficou presa. Tive de dar um                                para a soltar.

b. Ao passar junto da árvore, fiz um                                no braço.

c. Quando me levantei, vi que tinha um                                nas calças.

d. O meu carro não funciona. Podes ajudar-me a dar-lhe um                               .

e. Não coloquei protetor solar e apanhei um grande                               .

f. Ao entrar no autocarro, uma senhora deu-me um                               .

23.6 Complete as frases com os nomes em -ão que denotam o agente da ação. Siga o exemplo.

           Exemplo: O Tiago está sempre a refilar. É cá um refilão.  Tiago 經常抱怨。真是個抱怨狂。

a. Ele é um                                         . Gosta mesmo de comer e não é esquisito.

b. Ele é capaz de beber uma garrafa de whisky numa noite. Que                                             ! 

c. Ele pede a toda a gente, está sempre a pedinchar. É um                                         . 

d. Só se sabe babar. Que                         ! 

e. Chora por qualquer motivo. Toda a gente já o conhece como                                 . 

f. Já decoraste a matéria toda. Há quanto tempo andas a marrar as regras da gramática.  

És mesmo                               !



Ficha

VOCABULÁRIO 
do PORTUGUÊS de Rui Pereira               

FOTOCOPIÁVEL© Instituto Politécnico de Macau 2021 69

24 Nomes sufixados com Nomes sufixados com -ICE , -IDO-ICE , -IDO

Os nomes sufixados com -ice denotam um evento marcado negativamente (a bisbilhotice, a 
pedin chice). O sufixo combina-se com o radical de um verbo.

O sufixo -ido liga-se ao radical de verbos que denotam emissão de som.

Verbo Radical  +    iceice =  Nome de evento Chinês

bisbilhotar bisbilhot- (a) bisbilhoticeice 喜歡窺探、談論別人

pedinchar pedinch- (a) pedinchiceice 乞討

Verbo Radical  +   idoido =  Nome de evento Chinês

estalar estal- (o) estalidoido 破裂聲

gemer gem- (o) gemidoido 呻吟聲

zumbir zumb- (o) zumbidoido 嗡嗡聲

A abelha tem um A abelha tem um 
zumbidozumbido característico. característico.

這只蜜蜂有一種獨特的嗡嗡聲。這只蜜蜂有一種獨特的嗡嗡聲。

36
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24.1 Complete com os nomes de evento derivados em -ice.

Verbo Nomes de evento em -ice

a. aldrabar                                               
b. chafurdar                                               
c. resmungar                                               
d. coscuvilhar                                               
e. tagarelar                                               

24.2 Complete com os verbos que funcionam como base.

Nomes em -ido Ação/som de…
...的行為/聲音

a. o estalido                                               
b. o ganido                                               
c. o grasnido                                               
d. o mugido                                               
e. o zumbido                                               

24.3 Complete as frases com as palavras indicadas. Não pode repetir palavras.

estalido 破裂聲        gemido 呻吟聲        grasnido （鴨子）嘎嘎叫聲    
mugido 哞哞叫聲        zumbido （蜜蜂）嗡嗡叫聲

a. Eu conseguia ouvir os seus                                de dor no corredor.

b. O                                dos patos era insuportável.

c. A madeira quando seca dá alguns                               .

d. Não consegui dormir com o                                das melgas.

e. Ouvia-se ao longe o                                das vacas.
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Nomes de indivíduo  Nomes de indivíduo  個體名稱個體名稱

A partir de verbos, podemos formar nomes de ação/evento, mas também nomes de indivíduo.
Os sufixos mais comuns que entram na formação destes nomes são os seguintes:

Significados

Os nomes de indivíduo têm significados concretos, podendo manifestar-se de diversos modos:

(i)   agente humano, isto é, alguém que realiza uma ação (o avaliador 評估者, o assinante 簽字者);

(ii)  experienciador, alguém que sofre o efeito da ação (sofredor 受苦者); 

(iii) instrumentos, mecanizados ou não (a geladeira 冰箱, o esquentador 熱水器); 

(iv) locativos, nomes de lugares onde se realiza a ação (a passadeira （放在進出口處的）地毯, a incubadora 孵化器);

(v)  substâncias (o adoçante 甜味劑（一般供糖尿病人使用）, o carburante 燃料). 

Sufixos Nomes de indivíduo Chinês

-dor nadador, elevador 游泳運動員；升降機

-dora escavadora, metralhadora 挖掘機；機槍

-nte agente, desmaquilhante 經紀人；卸粧（膏／油）

-douro bebedouro, respiradouro 飲水處；通氣口

-ão chorão, esfregão 愛哭的人；擦洗用具

-deira lavadeira, fritadeira 洗衣的婦女；油炸鍋 

-ório/
-tório

consultório
conservatório, lavatório

診察室
藝術學校；盥洗池

-tória conservatória, convocatória 登記局；召集

-eiro/a calceteiro, ceifeira 鋪路工人；收割機／女收割者

Portugal é um país de Portugal é um país de 
navegadoresnavegadores audazes. audazes.

葡萄牙是一個英勇航海家的國度。葡萄牙是一個英勇航海家的國度。
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Nomes sufixados com Nomes sufixados com -DOR, -DORA-DOR, -DORA
Os sufixos -dor / -dora juntam-se ao tema do presente dos verbos.

Os nomes sufixados com -dor podem denotar:
(i)   agente humano: o corredor 跑步運動員, o mergulhador 潛水員;
(ii)  instrumento: o aspirador 吸塵器, o furador 打孔器;
(iii) substância: o amaciador 柔順劑;
(iv)  lugar: o corredor 走廊, o toucador 梳粧台.

A terminação -dora pode revestir duas situações diferentes:
(1) ser a forma feminina do sufixo -dor (o velejador, a velejadora 帆船運動員);
(2) ser um sufixo de nomes que denotam 'instrumento mecânico' (a escavadora 挖掘機,  
       a misturadora 攪拌機).

Por vezes, o Português Europeu (PE) e o Português Brasileiro (PB) usam afixos diferentes para 
designar as mesmas realidades.

Outros casos

Verbo Tema do
 Presente  +  dor   dor   =  nome derivado Chinês

formar forma- formadordor 培訓者

fornecer fornece- fornecedordor 供應商

definir defini- definidordor 定義者

PE     PB Chinês

 fumador  fumante 吸煙者
amaciador amaciante 柔順劑
desenhador desenhista 設計者
canalizador encanador 管道工

Verbos Nomes de agente/profissão Chinês

aprender aprendiz(a) 學習者

cantar cantor(a) 歌手

conduzir condutor(a) 駕駛員

confessar confessor(a) 聽告解者

eleger eleitor(a) 選舉人

escrever escritor(a) 作家

esculpir escultor(a) 雕塑家

pintar pintor(a) 畫家

roubar o ladrão / a ladra 強盜

39
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Exercícios

26.1 Complete com as palavras em falta. Siga o exemplo.

26.2 Complete com nomes em -dora.

26.3 Complete as frases com os nomes em -dor derivados dos verbos indicados entre parênteses.
 

a. Pega num                                  e prepara as batatas. (descascar)

b. Já não temos mais azeite português. Telefona ao                                  e faz uma encomenda 
de 100 garrafas. (fornecer)

c. Hoje está um lindo dia de sol! Não te esqueças de pôr o                                 . (bronzear)

d. Estou farto de ver aquela torneira a pingar. Vê se chamas um                                  para a 
reparar. (canalizar)

e. A polícia prendeu um                                  de notas de 100 yuans. (falsificar)

f. Não se aproveita nada do que tínhamos no                                 . (congelar)

g. Não se faz barulho no                                  do hospital. (correr)

Verbo Pessoa que realiza a ação
實施...行為的人

a. formar formador
b. dar

c. varrer

d.  falsificador

e. velejar

f.  canalizador

g. estofar

h.  trabalhador

i.  povoador

Verbo Nome de instrumento
工具名稱

a. debulhar

b. fresar

c. granular

d. metralhar

e. triturar
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26.4 Complete as frases com os nomes derivados em -dor adequados. 

amaciador,  aspirador,  bronzeador,  canalizador,  elevador,  esquentador,  nadadores
  柔順劑      吸塵器        美黑霜              管道工          電梯           熱水器       游泳運動員

a. Os                                    chineses tiveram bons resultados no campeonato do mundo de natação.

b. Tens a pele tão branca! Vai à praia e põe um pouco de                                   nesse corpo.

c. Temos uma fuga de água na cozinha. Vê se chamas um                                  . 

d. A tua camisola está tão suave. Qual é a marca de                                  da roupa que usas? 

e. Em caso de incêndio no prédio, não devemos usar o                                 .

f. Estou farta de varrer a casa. Temos de comprar um                                 .

g. Hoje tomei banho com água fria. O                                  de minha casa está avariado.

26.5 Complete as frases com as seguintes palavras. Use cada palavra apenas uma vez. Se necessário, 
use a forma plural.

comprador,  vendedor,  coordenador,  fornecedor,  administrador,  investidor
         買家             賣家          協調員            供應者              管理者            投資者

Esta empresa vai ter um novo                                  que definirá um novo rumo para a empresa, com 

novos                                   , que injetem mais dinheiro na empresa. Será também ele a nomear os

                                  dos novos projetos. Para além disso, irá fazer uma profunda alteração na empresa, 

que passa por encontrar                                  com preços mais baratos, mais adequados ao perfil do

                                         , e pela diminuição do número de                                 em cada loja. 
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26.6 Escolha a opção correta.

1. Um pintor é alguém que

a.  prova.  b.  aprende.  c.  escreve.  d.  pinta.

2. Um escritor é alguém que

a.  escolhe.  b.  expulsa.  c.  escreve.  d.  esculpe.

3. Ladrão é aquele que

a.  luta.   b.  rouba.  c.  livra.  d.  limpa.

4. Eleitor é aquele que

a.  eleva.  b.  elege.  c.  escolhe.  d.  limpa.

5. A pessoa que está a aprender uma arte é um  

a.  aprendiz.  b.  professor.  c.  doutor.  d.  condutor.

6. A pessoa que conduz o carro é o  

a.  motor.  b.  canalizador. c.  cantor.  d.  condutor.

7. Um cantor é alguém que

a.  compra.  b.  vende.  c.  aluga.  d.  canta.

8. Um defensor é alguém que

a.  defende.  b.  desenha.  c.  define.  d.  deforma.
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Algumas particularidadesAlgumas particularidades

Existem algumas palavras formadas sobre o mesmo verbo que têm significados diferentes. Essa diferença 
está relacionada com o sufixo usado.

a. governador 州長；總督 / governante 統治者；執政者 / a governanta 女管家

governador (do Banco, do Reino, do Estado) 
governante : ‘político; que faz parte do governo’
a governanta: ‘mulher que administra a casa de outra pessoa’ (feminino de o mordomo)

b. servidor 服務器 / servente 僕人

servidor : ‘sistema de computação centralizada’
servente : ‘criado; subalterno da construção civil’

c. negociador 談判人；協商人 / negociante 商人

negociador : ‘aquele que trata de uma negociação’
negociante : ‘pessoa que negoceia; comerciante’

d. conservador 保守主義者 / conservante 防腐劑

conservador : ‘aquele que tem ideias tradicionais; que não é liberal’
conservante : ‘substância que ajuda a conservar um produto’

Exercícios
26.7 Complete as frases com os nomes adequados a cada situação. 

a. governador / governante / governanta

Rocha Vieira foi o último                                   de Macau.

Ela foi contratada para ser a                                    da casa de campo do Professor Zhou Li.

Os nossos                                    estão constantemente a aumentar os impostos.

b. servidor / servente

Grosso modo, um                                 HTTP é uma aplicação (software) que fornece páginas web.

Estão a contratar                                    para realizar esta obra.

c. negociador / negociante 

Na minha família há vários                                   de batatas.

Rocha Vieira fez parte da equipa de                                    no processo de transição de Macau 
para a soberania chinesa.

d. conservador / conservante 

Esta bebida não tem corantes nem                                   .
Ele pertence ao partido dos                                     .
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Verbo Tema do
 Presente + deiradeira = Nome derivado chinês

fritar frita- fritadeiradeira 油炸鍋

tecer tece- tecedeiradeira 紡織女工

cuspir cuspi- cuspideiradeira 痰盂

Nomes sufixados com Nomes sufixados com -DEIRA-DEIRA

O sufixo -deira junta-se ao tema do presente dos verbos para formar nomes femininos (tecer >  
a tecedeira 紡織女工).

Significados

O sufixo -deira pode formar nomes de evento ou ação.

(i)   nomes de evento: a choradeira 嚎啕大哭, a bebedeira 酒醉, a brincadeira 娛樂；玩笑...

Mas é mais frequente o seu uso em nomes de indivíduo, mais concretos.

(ii)  nomes de instrumento: a geladeira 雪櫃, a fritadeira 油炸鍋, a malhadeira 打穀機;

(iii)  nomes de agente: a tecedeira 紡織女工, a lavadeira洗衣女工;

(iv)  nomes de contentor/continente: a assadeira 烤盤, a salgadeira 腌缸.

Admiro o trabalho Admiro o trabalho 
das das tecedeirastecedeiras..

我佩服紡織工的手藝。我佩服紡織工的手藝。

41
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27.1 Complete com as palavras em falta.

27.2 Complete as frases com os nomes em -deira derivados dos verbos indicados entre parênteses. 

a. Pega numa                                              e bate os ovos. (bater)

b. Não posso fazer batatas fritas porque a                                            avariou-se. (fritar)

c. Coloque a carne numa                                      e leve ao forno durante três horas. (assar)

d. Detesto ir a funerais. Incomoda-me ouvir aquela                                         . (chorar)

e. Ela faz bordados lindíssimos. É uma grande                                           . (bordar)

f. Logo vai realizar-se a entrega dos prémios. A                                      vermelha já foi estendida. 
(passar)

27.3 Complete as frases com os nomes em -deira adequados a cada situação. Siga o exemplo.

 Exemplo: Ela faz bordados lindíssimos. É uma grande bordadeira. 
     她做的刺繡漂亮極了。真是個偉大的繡花女工。

a. Para bater os ovos em castelo, use uma                                               . 
b. Liga a                                               para eu fritar o frango.

c. A farinha já está na                                             . Toca a amassar o pão.

d. Leve o peixe a assar numa                                         . 
e. Ele está sempre na                                             . Brinca com todas as pessoas.

f. Ontem apanhaste uma grande                                                   . Não podes beber tanto!

       Verbo Nome em -deira Chinês

a. lavar a 洗衣女工

b. passar a 地毯

c. brincar a 娛樂；玩笑

d.  a espalhadeira 播撒器

e.  a malhadeira 打穀機

f. beber a 酒醉

g.  a geladeira 雪櫃

h.  a chocadeira 孵化器

i. chorar a 大哭
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Nomes sufixados em Nomes sufixados em -DOURO(A)-DOURO(A)

Os sufixos -douro / -doura juntam-se ao tema do presente dos verbos para formar nomes de 
lugar (mirar > o miradouro 觀景台) ou instrumento (dobar > a dobadoura 繞線器).

                                

Exercício

28.1 Complete com as palavras em falta. Siga o exemplo.

Verbo Tema do
 Presente + douro/adouro/a = Nome derivado Chinês

dobar doba- dobadouradoura 繞線器

beber bebe- bebedourodouro 飲水處

MiradouroMiradouro do Elevador  do Elevador 
de Santa Justa (Lisboa)de Santa Justa (Lisboa)

聖茱斯塔電梯的觀景台（里斯本）聖茱斯塔電梯的觀景台（里斯本）

42

Verbo Nomes em -douro/-doura Chinês

a. mirar o  miradouro 觀景台

b. ancorar o 停泊處

c. lavar o 洗衣處

d. respirar o 通氣孔

e. secar o 烘乾處

f. roçar a 伐木砍刀

g. aguçar a 磨刀石
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Nomes sufixados com Nomes sufixados com -NTE-NTE
O sufixo -nte junta-se ao tema do presente dos verbos. 

Todavia, em alguns verbos da 3.ª conjugação, a vogal temática -ii- passa a -ee-.

Significados

Os nomes em -nte denotam principalmente:

(i)  o agente da ação: o/a protestante 'pessoa que protesta' 抗議者, o/a presidente 'pessoa que 
 preside' 總統；主席, o/a ouvinte 'pessoa que ouve' 聽眾; 

(ii)  substâncias : o corante 'produto que dá cor' 染料；顏料, o reagente  'produto que reage' 試劑.

1. Os nomes em -nte que denotam agente da ação têm uma única forma para os dois  
géneros. A variação masculino /feminino faz-se através do determinante. 

o residente/ a residente 居民；住戶
um feirante / uma feirante 小販；攤販
este emigrante / esta emigrante （移居外國的）移民

2. Os nomes em -nte que denotam substância são geralmente masculinos. 

o corante  染料
o laxante  輕瀉劑
o reagente  試劑

Verbo em -ir Nome em -nte Chinês

agiir ageente 經紀人

assistiir assisteente 助理

dirigiir dirigeente 領導者

geriir gereente 經理

incidiir incideente 事件

presidiir presideente 主席；總統

Verbo Tema  +   ntente =  Nome derivado Chinês

falar fala- falantente 講話者

reger rege- regentente 執政者

pedir pedi- pedintente 乞丐
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Exercícios

29.1  Complete com as palavras em falta.

29.2  Complete as frases com os nomes em -nte que denotam o agente da ação.
 Exemplo: João Alves é o novo presidente da RTL. (presidir) João Alves 是RTL（公司）的新主席。

a. O número de                                              do Português já ultrapassa os 240 milhões. (falar)

b. Caros                                   , o nosso programa de rádio está a terminar. (ouvir)

c. Apenas os                                        de Macau têm direito ao desconto nos bilhetes. (residir)

d. Nos últimos anos, Portugal voltou a ser um país de                                           . (emigrar)

e. A atriz chinesa tem uma nova                                         . (agir)

f. Na minha terra há muitos                                     , isto é, pessoas que vendem produtos na 
feira. (feirar)

g. Havia muitos polícias a controlar os                                          . (manifestar)

h. Este monumento é dedicado aos                                                da guerra do Ultramar. 
(combater)

i. Os                                  devem trazer sempre o passaporte consigo. (viajar)

j. Os                                        dos sindicatos reuniram-se em Lisboa. (dirigir)

29.3  Complete as frases com os nomes em -nte que denotam substâncias. 
 Exemplo: Estás muito nervosa! Toma um calmante. (calmar) 你太緊張了！吃片鎮靜劑吧。

a. Temos de comprar o                                            para as plantas. (fertilizar)

b. Eu coloco                                      no café. (adoçar)

c. Nos hospitais há vários lugares com                                                para as mãos. (desinfetar)

d. Muitas empresas colocam                                            nos seus produtos. (corar)

e. Nos laboratórios de Química usam-se muitos                                         . (reagir)

f. O gasóleo é um tipo de                                               . (carburar)

g. Qual é o                                            que usas? (desmaquilhar)

        Verbo Nome em -nte Chinês

a. assaltar 搶劫者
b.  imigrante （從外國移入的）移民
c. oxidar 氧化劑
d.  fertilizante 肥料
e. corar 染料
f. anunciar 宣佈者
g.  militante 堅決支持某政黨的人
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Nomes formados por conversão  Nomes formados por conversão  由變形構成的名詞由變形構成的名詞

Ouça a música que se segue, interpretada por António Zambujo.

O Pica1 do Sete2

Autor: Miguel Araújo

De manhã cedinho
Eu salto do ninho e vou p'rà paragem
De bandolete, à espera do sete2

Mas não pela viagem
Eu bem que não queria
Mas um certo dia, vi-o passar
E o meu peito cético
Por um pica1 de elétrico voltou a sonhar

A cada repique
Que salta do clique da aquele alicate
De um modo frenético
O peito é cético toca a rebate
Se o trem descarrila
O povo refila e eu fico no sino
Pois um mero trajeto
No meu caso concreto, é já o destino

Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração
Quando o sete me apanha
Até acho que a senha me salta da mão
Pois na carreira desta vida vã
Mais nada me dá a pica3 que o pica1 do sete2 me dá
[…]

Vocabulário:
1. o pica 驗票員: [Portugal, Informal]  Pessoa que verifica a validade
    de bilhetes em transportes públicos = COBRADOR, REVISOR

  ex.: O pica validou o bilhete. 驗票員驗了票。

2. (o) sete 七: Número de um elétrico de Lisboa.

3. a pica 熱情；精力: [Informal]  Entusiasmo, vigor, vontade 
     ex.: Estão cheios de pica para treinar. 他們飽含訓練地熱情。
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Existem nomes formados a partir de verbos sem o auxílio de afixos (o abraço 擁抱, o pica 驗票員). Trata-se 
de nomes que na gramática tradicional são designados por “derivados regressivos”.

Estes nomes resultam da conversão do radical que passa de verbo a nome. Observe-se:

O nome derivado pode terminar em -a, -e ou -o, não havendo uma relação direta com a vogal temática 
do verbo que lhe deu origem.

Género 

Há nomes masculinos e nomes femininos, sendo o género marcado pelo artigo (ex. o guia / a guia 導遊) 
ou outro determinante.

Significados

Os nomes derivados por conversão denotam geralmente:

(i)  agente humano 人物: o guia, o guarda; 

(ii) evento 事件: a compra, o combate, o encontro. 

Verbo Radical Nome derivado Chinês

abraçar abraç- o abraço 擁抱

vender vend- a venda 賣

cuspir cusp- o cuspo 痰；口水

Nome masculino Chinês

o abraço 擁抱

o abrigo 庇護所

o aconchego 舒適；庇護

o almoço 午餐

o combate 戰鬥

o começo 開始；開端

o desvio 偏離；偏差

o encontro 會面；會晤

o engano 欺騙；弄錯

o guarda 看守；守衞

o suborno 收買；賄賂

o transporte 運輸；輸送

o troco 零錢；找回的錢

Nome feminino Chinês

a ajuda 幫助；援助

a caça 打獵；狩獵

a compra 買；購買

a encomenda 預訂；包裹

a entrega 交給；託付

a malha 打穀的行為

a pega （物品的） 把、 柄

a pesca 捕魚的行為

a queixa 抱怨；訴苦

a recolha 收穫；收回的行為

a rega 澆水；澆灌的行為

a troca 交換；互換

a venda 賣；出售
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30.1 Complete com os verbos que estão na origem dos nomes derivados por conversão. 
    Siga o exemplo.

30.2 Complete as frases com os nomes formados por conversão. Siga o exemplo.

            Exemplo: A nossa empresa faz entregas ao domicílio. (entregar) 我們公司送貨上門。

a. Agarra na                          para não te queimares. (pegar)

b. Estou cheio de fome. O que é o                               ? (almoçar)

c. Hoje vamos jantar em casa. Telefona para o restaurante e faz uma                                  de duas 
doses de arroz de pato. (encomendar)

d. Preciso da tua                           . (ajudar)

e. Por causa do tufão, as pessoas foram encaminhadas para um                           . (abrigar)

f. Nos meus tempos livres, dedico-me à                             . (pescar)

30.3 Complete as frases com os nomes indicados.

aconchego 舒適    começo 開始    compra 買    engano 弄錯   
queixa 抱怨    rega 澆灌    troca 交換    venda 賣

a. Isto é apenas o                            de uma parceria entre Portugal e a China. 

b. Ao domingo, gosto de ficar no                              do lar.

c. Neste site podemos fazer a                           ,                            ou                        de produtos.  

d. Os agricultores diminuíram o tempo de                          por causa do preço da água.

e. Um grupo de cidadãos apresentou                                na polícia.

f. Deve ter havido algum                                    pois eu nunca estive em Pequim.

               Verbo                    Nome derivado

a.    comprar a compra

b.  a entrega

c.  a malha

d.                            a recolha

e.                            a troca

f.                            o ajuste

g.                            o combate

h.                            o encontro

i.                            o guia
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Algumas particularidadesAlgumas particularidades

Existem algumas palavras formadas sobre o mesmo verbo que têm significados diferentes.

a. o caça 戰機  / a caça 打獵；狩獵

o caça: 'avião de guerra'
a caça: ‘evento de caçar'

b. o troco 零錢；找回的前 / a troca 交換；互換

o troco: 'dinheiro que recebe quando a quantia que se dá para pagamento é maior do que o 
valor da despesa'

a troca: ‘evento de trocar'

c. a cria 幼崽 / a criação 發明、創造；（集）飼養的家畜
a cria: 'animal pequeno, que acabou de nascer; filho'
a criação: ‘evento de criar'; 'conjunto dos animais que se estão a criar'

d. o guarda 看守；守衞  / a guarda 警衞隊；監護
o guarda: 'indivíduo pertencente ao corpo da guarda ou que tem a profissão de guardar'
a guarda: 1.‘instituição responsável pela segurança na área rural, fiscal, rodoviária, etc.'
     2. ‘responsabilidade/direito de guardar'

Exercício

30.4 Complete as frases com os nomes derivados adequados a cada situação. 

a. o caça / a caça

A Força Aérea Portuguesa comprou mais três                    aos Estados Unidos. 

Ó senhor João,                       correu bem?

b. o troco / a troca 

No período de saldos não se aceitam                        ou devoluções.

O jantar custou 150 yuans. Como entreguei duas notas de 100 yuans, recebi 50 yuans  
de                                   .

c. a cria / a criação 

O Rui dedica-se à                            de gado.

Uma das coelhas teve cinco                         .

d. o guarda / a guarda 

Quando vi o que estava a acontecer, telefonei imediatamente para                             .
                             aproximou-se do meu carro e pediu-me os documentos.

Depois do divórcio, ela ficou com                            dos filhos.
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Diminutivo Diminutivo  指小詞 指小詞

Quando gostamos muito de uma coisa, temos tendência a torná-la pequenina. Por exemplo, 
tratamos a nossa casa como nossa casinha, o nosso amor é o amorzinho, pedimos um cafezinho 
e passear é dar uma voltinha. Para os estrangeiros isto é um bocadinho estranho. Mas é nosso, é 
português.

Quando uma palavra expressa a ideia de "pequeno/pouco" ou "em grau reduzido", diz-se que está 
no grau diminutivo (dedinho, poupançazinha, bocadinho). Essa noção pode referir-se à   dimensão 
física de um objeto ou propriedade, mas muitas vezes expressa uma avaliação em termos de 
"bom/mau". Note-se que o sentido apreciativo ('bom') ou pejorativo ('mau') está relacionado 
muitas vezes com o significado da base (amorzinho).

Significados do diminutivo

(i)   Tem o significado geral de “pequeno”.

  voltinha: ‘volta pequena’     小圈
  livrinho: ‘livro pequeno’     小書
  mãozinha:  ‘mão pequena’      小手

(ii)  Porém, muitas vezes expressa carinho, afeto ou apreciação (positiva ou negativa)

  Olá, amorzinho!              嗨！親愛的！
  Tomas um cafezinho?        你要喝杯（好喝的）咖啡嗎？

(iii) Outras vezes, intensificam o significado das palavras. Isto é muito comum em advérbios  
   (cf. agorinha, cedinho, devagarinho, longinho, pertinho).

  A roupa já está sequinha.    ‘bem seca’               衣服已經乾透了。
  Vai devagarinho!      ‘muito devagar’      慢慢走！
  O Tiago não fez nadinha!    ‘mesmo nada’         Tiago完全沒做任何事！

45

Adoro a minha Adoro a minha 
casinhacasinha!!

我愛我溫暖的家！我愛我溫暖的家！
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Formação do diminutivo

Para expressar o grau diminutivo, o português dispõe de muitos sufixos e prefixos. Os sufixos mais comuns 
são -inho/a, -ito/a, -eco/a, -ote; no âmbito dos prefixos, destacam-se hipo-, mini- e micro- (ver FICHAS 
45 e 46). Estes prefixos e sufixos podem ligar-se a palavras de diversas classes gramaticais.
Podemos formar diminutivos de duas formas:

1. Radical +  -inho/a, -ito/a-inho/a, -ito/a

Nas palavras terminados em -a, -o, -e, a vogal é substituída pelos sufixos -inho/a, -ito/a, -eco/a, -ote.

Nos verbos, os sufixos adotam a terminação verbal e juntam-se ao radical.

Também se juntam a palavras terminadas em -s e -z.

2. Palavra + -zinho/a, -zito/a -zinho/a, -zito/a 

Os sufixos avaliativos são precedidos de um -z- quando as bases apresentam determinadas características. 
Por exemplo, a presença de -z- é obrigatória quando a base termina em nasal ou em vogal ou ditongo 
acentuados (cf. bebezinho, cafezinho, mãezita, paizinho). 

Nomes Adjetivos Advérbios Pronomes

dedo > dedinhoinho lindo > lindinhoinho/aa devagar > devagarinhoinho nada > nadinhainha

dente > dentinhoinho bonita > bonitinhoinho/aa rápido > rapidinhoinho tudo > tudinhoinho

casa > casinhainha quente > quentinhoinho/aa pouco > pouquinhoinho esse > essezinhoinho  (PB)

japonês > japonesinhoinho nariz > narizinhoinho

lápis > lapisitoito rapaz > rapazinhoinho, rapazoteote

Verbos

saltar > saltitaritar

escrever > escrevinharinhar

morder > mordiscariscar

Bases -zzinho/a, -zzito/a

(i) palavra terminada em vogal ou ditongo 
nasal (incluem-se palavras terminadas em –m)

leão > leãozinho
atum > atunzito

(ii) palavra terminada em vogal ou ditongo oral 
acentuado

chá > chazito
mau > mauzinho
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A adjunção de -z- é preferencial (mas não obrigatória) quando a base termina em -l ou -r, em -ia, -io ou -ie, 
ou tem três ou mais sílabas. 

  

1. Como o acento tónico recai sempre na sílaba com a vogal -i- do sufixo, os diminutivos são  
palavras graves. Por isso, não recebem acento gráfico.

 rápido > rapidinho
 órgão > orgãozinho

2. Quando os diminutivos terminam em -zinho, a vogal tónica da palavra-base não sofre o processo 
de fechamento.

 máá > maazinha  (á)
 péé > peezinho (é) 

3. Com nomes e adjetivos terminados em -l e em -ão, a flexão de plural manifesta-se no final da 
base e no final do sufixo.

 animalzinho, animaiaizinhoss 
 pãozinho, pãeãezinhoss  

 limão, limõeõezinhoss

4. Os sufixos -(z)eco e -(z)ote têm geralmente um significado pejorativo.

 fábrica > fabricazeca  ‘fábrica pequena ou de pouco valor’
 jornal > jornalzote  ‘jornal de má qualidade ou de pouco valor’

Bases -zzinho/a, -zzito/a

(i) palavra terminada em -l ou -r
papel > papelzinho
flor > florzinha

(ii) palavra terminada em -ia, -io ou -ie
Maria > Mariazinha
tio > tiozinho
cárie > cariezita

(iii) palavra polissilábica (3 ou mais sílabas)
lágrima > lagrimazinha
pêssego > pessegozito
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Exercícios
31.1 Complete o significado dos diminutivos com as palavras tomadas como base. Siga o exemplo.

    Frases com avaliativos Significado

a. Fiz uma poupançazinha. pequena      poupança        
b. Traz-me um bolinho.                        pequeno

c. Ela é uma branquela. muito                          
d. Hoje até vem arranjadinho. bem                                   
e. Isto ficou feiote. muito                                 
f. Não gosto desse jornaleco.                         de pouco valor

g. Leva esse malote para casa.                         pequena

h. Põe aqui esse vasinho.                            pequeno

i. Ela comprou um casaquito.                             de pouco valor

31.2 Forme o diminutivo das palavras. Siga o exemplo.

j. cama                                     
k. creme                                     
l. bebé                                     
m. irmã                                     
n. verde                                     
o. quente                                     
p. azul                                     
q. magro                                     

31.3 Passe as frases para o plural.

a. Ele é um aldrabãozeco.
                                                                                                                                     

b. Na parede, viu um caracolzito.
                                                                                                                                                         

c. Vocês têm de comer um pastelzinho de nata.
                                                                                                                                                         

d. Por favor, pese-me esse pãozinho.
                                                                                                                                                         

e. Vamos tomar um cafezito!
                                                                                                                                                         

f. Já viste o meu cãozinho?
                                                                                                                                                         

                                    a. dor    dorzinha
b. cavalo                                     
c. pá                                     
d. lápis                                     
e. fio                                     
f. som                                     
g. papel                                     
h. irmão                                     
i. mar                                     
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31.4 Complete os espacos com <GU> ou <G>.

31.5 Complete os espacos com <QU> ou <C>.

31.6 Complete os espacos com <S> ou <Z>.

31.7 Passe para português. Em cada frase deve usar uma palavra no grau diminutivo.

CHINÊS PORTUGUÊS

a. 你的襯衫上有個小污點。 Tem uma manchinha na camisa.

b. 他把所有事項都記在小本子上面。                                                         
c. 你把吃甜點的小盤子拿過來吧。                                                         
d. 我們需要很早從家裏出發。                                                         
e. 你坐在這個小椅子上吧。                                                         
f. 我給他買了一隻復活節小兔子。                                                         

31.8 Traduza para chinês.

PORTUGUÊS CHINÊS

a. Quero dar-te uma palavrinha.                                                         
b. Comprei-te um carrinho para brincares.                                                         
c. Queria uma cervejinha!                                                         
d. Faz tudo rapidinho!                                                         
e. Ele é baixote.                                                         
f. Estou cansadote!                                                         

a. meigo  > mei      inho

b. amigo  > ami      ito
c. lago  > la      inho

d. largo  > lar      ote

a. fraco  > fra      ote

b. banco  > ban      inho

c. vaca  > va      inha

d. macaco > maca      ito

a. chinês  > chine    inho

b. rapaz  > rapa    ito
c. sol  > sol    inho

d. mal  > mal    ote

Aumentativo  Aumentativo  指大詞指大詞
O termo aumentativo designa palavras derivadas que expressam a ideia de "grande/muito" ou 
"em grau excessivo". 

Significados do aumentativo

(i)  Tem o significado geral de “grande/muito”.

casacão    ‘casaco grande’ 大外套

bonitona  ‘muito bonita’ 非常漂亮

(ii) Por vezes, os aumentativos transmitem também um significado avaliativo: apreciativo  
      (de grande valor, qualidade positiva) ou depreciativo (de pouco valor, defeito físico).

carrão      ‘carro muito bom’ 很棒的車

pernaça    ‘perna muito bonita’ 超美的腿

bocarra    ‘boca grande, feia’ 又大又醜的嘴

Formação de aumentativos

1. Radical + -ão/-ona, -aço/a-ão/-ona, -aço/a

a. Nas palavras terminadas em -a, -o, -e, esta vogal é substituída pelos sufixos -ão/-ona, -aço/a.

dedo > dedão    手指 > 大手指
triste > tristão, tristonha   傷心 > 很傷心的
golo > golaço    射門 > 很棒的射門

loira > loiraça     金髮的 > 金髮且漂亮的

b. Quando os sufixos aumentativos se juntam a palavras terminadas em -z, esta consoante 
muda para -g-.

nariz > nariggão  鼻子 > 又大又醜的鼻子
noz > noggão    堅果 > 大堅果
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Aumentativo  Aumentativo  指大詞指大詞
O termo aumentativo designa palavras derivadas que expressam a ideia de "grande/muito" ou 
"em grau excessivo". 

Significados do aumentativo

(i)  Tem o significado geral de “grande/muito”.

casacão    ‘casaco grande’ 大外套

bonitona  ‘muito bonita’ 非常漂亮

(ii) Por vezes, os aumentativos transmitem também um significado avaliativo: apreciativo  
      (de grande valor, qualidade positiva) ou depreciativo (de pouco valor, defeito físico).

carrão      ‘carro muito bom’ 很棒的車

pernaça    ‘perna muito bonita’ 超美的腿

bocarra    ‘boca grande, feia’ 又大又醜的嘴

Formação de aumentativos

1. Radical + -ão/-ona, -aço/a-ão/-ona, -aço/a

a. Nas palavras terminadas em -a, -o, -e, esta vogal é substituída pelos sufixos -ão/-ona, -aço/a.

dedo > dedão    手指 > 大手指
triste > tristão, tristonha   傷心 > 很傷心的
golo > golaço    射門 > 很棒的射門

loira > loiraça     金髮的 > 金髮且漂亮的

b. Quando os sufixos aumentativos se juntam a palavras terminadas em -z, esta consoante 
muda para -g-.

nariz > nariggão  鼻子 > 又大又醜的鼻子
noz > noggão    堅果 > 大堅果

 
 

48

Este homem Este homem 
tem um tem um narigãonarigão!!
這個男人的鼻子又大又醜！這個男人的鼻子又大又醜！

Está um Está um calorãocalorão!!
簡直太熱了！簡直太熱了！
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2. Palavra + -zão/-zona, -zaço/a-zão/-zona, -zaço/a

A presença de -z- é obrigatória quando a base termina em nasal ou em vogal ou ditongo acentuados. 

A adjunção de -z- é preferencial quando a base termina em -l ou -r, em -ia, -io ou -ie, ou tem três ou 
mais sílabas.

3. Outras formas

Bases -zzão/-zzona, -zzaço/a

(i) palavra terminada em -l ou -r sol > solzão
mar > marzão

(ii) palavra terminada em -ia, -io ou -ie tio > tiozaço
secretária > secretariazona

(iii) palavra polissilábica (3 ou mais sílabas) máquina > maquinazona

Grau normal Grau aumentativo        Chinês
amigo amigalhaço 超級好朋友
boca bocarra 又大又醜的嘴
cabeça cabeçorra 又大又醜的頭
cão canzarrão 大狗
casa casarão 大房子
chapéu chapelão 大帽子
copo copázio 大杯子
corpo corpanzil 大塊頭
drama dramalhão 很悲傷的劇目
esperto espertalhão 超級聰明
faca facalhão 大刀
forte fortalhaço 十分強壯的
gato gatarrão 大貓
gordo gordalhaço, gorducho 很肥的，又肥又醜
grande grandalhão 很高大的
pata patorra 大爪子
porco porcalhão 很髒的
homem homenzarrão 又高又帥的男人
rapaz rapagão 又高又帥的小夥子
voz vozeirão 很高的聲音

Bases -zzão/-zzona, -zzaço/a

(i) palavra terminada em vogal ou ditongo nasal 
(incluem-se palavras terminadas em –m)

manhã > manhãzona
sermão > sermãozão
afim > afinzaço

(ii) palavra terminada em vogal ou ditongo oral 
acentuado

avô > avozão
má > mazona
pai > paizaço

49

50



VOCABULÁRIO 
do PORTUGUÊS de Rui Pereira               

FOTOCOPIÁVEL© Instituto Politécnico de Macau 2021 93

Quando os aumentativos terminam em -zão, -zona ou -zaço, a vogal tónica da palavra-base
 não sofre o processo de fechamento.

péé > peezão  (é) 大腳
máá > maazona (á)  很壞的

Como o sufixo -ão recebe o acento tónico, a base perde o acento gráfico.
pé > pezão
má > mazona 

Alguns aumentativos passaram a ser usados com um significado específico.

palavrão  [髒話] ‘palavra obscena ou grosseira’
caixão     [棺材] ‘caixa comprida destinada a conter o corpo de um morto’

Exercícios

32.1 Complete o significado dos aumentativos com as palavras tomadas como base. Siga o exemplo.

Frases com avaliativos Significado

a. Fiz um tachão de arroz.     tacho          grande
b. Ele comprou um casacão.                        grande
c. Que panelona!                            grande
d. Ontem bebi uma vinhaça!                            muito bom
e. A Teresa tem um cabelão.                            muito forte
f. Ele marcou um golaço.                            fantástico
g. Ele é um mentirosão! muito                                 
h. É um ricaço! homem muito                       
i. É uma tolona! rapariga muito                        

32.2 Complete as frases com os aumentativos corretos. Siga o exemplo.
              Exemplo: Ela não é simplesmente tola, é uma tolona.

a. Isto não é uma mesa, é uma                                 . 
b. Isto não é um simples carro, é um                                     . 
c. Isto não é apenas uma casa, é um                                     . 
d. Aquilo não é um pássaro, é um                                   . 
e. Aquilo não é um peixe, é um                                     .
f. Aquilo não é um filme, é um                                     .
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32.3 Reescreva a frase com a forma feminina dos aumentativos assinalados.

a. Ele é um feião.

                                                                                                                                                                            

b. Afinal, não era o mauzão da fita.

                                                                                                                                                          

c. Estás a ficar um solteirão.

                                                                                                                                                          

d. Gosto muito do meu paizão.

                                                                                                                                                          

e. Tu és um doidão!

                                                                                                                                                          

f. O teu amigo é um espertalhão!

                                                                                                                                                          

32.4 Passe agora as frases para o plural.

a. Ele é um feião.

                                                                                                                                                          

b. Afinal, não era o mauzão da fita.

                                                                                                                                                          

c. Estás a ficar um solteirão.

                                                                                                                                                          

d. Gosto muito do meu avozão.

                                                                                                                                                          

e. Tu és um doidão!

                                                                                                                                                          

f. O teu amigo é um espertalhão!
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32.5 Complete as frases com os aumentativos. Siga o exemplo.

 Exemplo: Eles compraram um cadeirão novo para a sala. (cadeira grande) 

a. A Li Xiaolin cresceu. Está uma                               . (mulher muito bonita)

b. Já não via o Lin Xiao há algum tempo. Está um                               . (homem forte)

c. O Li Tao cresceu. Está um                               . (rapaz alto e bonito)

d. A Li Hong voltou. Está uma                                         .(rapariga muito bonita)

e. Eles mandaram construir um                                entre as duas casas. (parede grande)

f. Tu não sabes limpar o teu quarto? És um                                   . (muito porco)

g. Este é o teu gato? É um                                 . (gato grande)

h. O Li Lei está forte. Tem um                               ! (corpo grande e forte)

i. A cabeça do teu gato não é normal. Tem uma                                 ! (cabeça muito grande)

j. O nariz dele é muito feio. É cá um                               ! (nariz grande)

k. Tive medo quando o leão abriu a                                       . (boca grande)

l. A Zhang Yan está a fazer um                                       ! O namorado deixou-a. (drama grande)

m. Ele, quando bebe vinho, é cada                                     ! (copo grande)

n. Adoro ouvir a Ana Moura. Tem cá um                                     ! (voz forte)

32.6 Passe para português. Em cada frase deve usar uma palavra no grau aumentativo.

CHINÊS PORTUGUÊS

a. 這件事給我帶來了很繁重的工作。                                                         
b. 他/你是我超級好的朋友。                                                         
c. 這間公司在中國做了很大的一項投資。                                                         
d. 我愛我親愛的老公！                                                         
e. 他吃了一大盤東西。                                                         

32.7 Traduza para chinês.

PORTUGUÊS CHINÊS

a. Eles fizeram um festão!                                                         
b. Eles compraram um casarão em Portugal.                                                         
c. A Wang Dan é mazona.                                                         
d. O Zhao Lei é bonitão.                                                         
e. A Zhao Tingting tem a cara tristonha.                                                         



Ficha
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Formação de verbos   Formação de verbos   動詞的構成動詞的構成
Em português, podemos formar verbos a partir de várias classes de palavras, sobretudo nomes, 
adjetivos e verbos.

Como se formam?

O processo mais simples é a conversão, que consiste em dar forma de verbo (terminação -ar) ao 
radical de um nome ou de um adjetivo.

Verbos derivados por conversão

Noutros casos, junta-se um sufixo e/ou um prefixo ao radical da base.

Verbos derivados por prefixação

Bases Derivação  動詞的派生                     Chinês

nomes remo > remar 
saco > ensacar 
classe > classificar 
noite > anoitecer 

划槳
裝袋
分等級
入夜

adjetivos alegre > alegrar 
claro > aclarar 
escuro > escurecer 
triste > entristecer 

使高興
使清楚
變得灰暗
變得傷心

verbos saltar > saltitar 
pôr > antepor 
ligar > desligar 
ver > prever 

蹦蹦跳跳
預先放好
關閉
預示，預知

Bases Radical  +   arar =  Verbo derivado Chinês

martelo martel- martelarar 用錘子敲打
azedo azed- azedarar 使...變酸
pincel pincel- pincelarar 繪畫

Bases Prefixo Prefixo + Radical +  arar =  Verbo derivado Chinês

terra terr- aaterrarar 登陸，到達
saco sac- enensacarar 將…裝入袋中
vazio vazi- esesvaziarar 使…清空

51
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Verbos derivados por sufixação

Verbos derivados por circunfixação

Exercícios 

VERBOS DERIVADOS POR CONVERSÃO

33.1 Complete as frases com os verbos que têm os significados indicados entre parênteses.  
Siga o exemplo.

Exemplo: Eles não param de martelar. (bater com o martelo) 他們不停地錘擊。/他們不停地用錘子敲打。

a. Com o calor o leite vai                                       . (ficar azedo)

b. Ele está a                                 a mesa. (tornar limpo)

c. É preciso                                esta mesa antes de se envernizar. (passar uma lixa)

d. O navio acabou de                                 . (lançar a âncora)

e. É necessário                            o terreno. (fazer um muro)

f. Tens de te                                 . Cheiras mal! (pôr perfume)

g. É fundamental                                    as crianças contra o sarampo. (dar vacinas)

h. Ele vai-se                                  este ano. (passar a ser doutor)

i. A minha mãe anda a                                 -me. (agir como polícia)

j. As formigas vão                                     comida para o inverno. (pôr num armazém)

k. A minha mulher quer                                a sala. (pôr alcatifa)

l. Ela não me vai                                     . (dar o perdão)

m. Eles já andam a                                     . (fazer a vindima)

Bases Radical  +  sufixosufixo =  Verbo derivado Chinês

escuro escur- escurecerecer 變暗
suave suav- suavizarizar 緩和 使…柔和
exemplo exempl- exemplificarificar 舉例 拿…作爲例子
fraco frac- fraquejarejar 變虛弱
folha folh- folhearear 翻頁 瀏覽
fácil facil- facilitaritar 提供便利 使...變得方便

Bases Prefixo Prefixo + Radical +  SufixoSufixo =  Verbo derivado Chinês

terror terror aaterrorizarizar 恐嚇，威脅
duro dur- enendurecerecer 使…變堅固(硬)
faca fac- esesfaquearear 用刀刺

54
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VERBOS DERIVADOS COM OS PREFIXOS  A-, EN-, ES-

33.2 Faça corresponder os verbos derivados aos respetivos significados.

                        Verbos derivados

a. 9  abotoar  扣上紐扣

b.  agravar  加重 惡化

c.  alongar  加長 延長

d.  assustar  驚嚇

e.  atapetar  鋪上地毯

f.  aterrar  落地 着陸

g.  embelezar  美化

h.  encabeçar  成為領導 帶頭

i.  encaixar  裝箱

j.  encerar  抹上蠟

k.  engarrafar  將…裝瓶

l.  engordar  變胖 長肥

m.  enlatar  將…裝罐

n.  enrolar  將…捲起來將

o.  entubar  鋪設管道 

p.  esburacar  鑽孔 打孔

q.  esfarelar  使…變成粉末

r.  esfarrapar  扯碎 撕碎

s.  esfriar  使…變冷

t.  esquentar  使…變熱

u.  esvaziar  使…變空

    significado

1. tornar mais longo

2. tornar mais quente

3. tornar mais grave

4. tornar-se cabeça de (ser o primeiro)

5. ficar mais gordo

6. ficar mais frio

7. fazer ficar vazio

8. pousar em terra

9. apertar os botões

10. dar beleza

11. dar um susto

12. fazer buracos

13. meter um tubo em

14. pôr tapete

15. pôr em caixa

16. pôr cera

17. pôr em rolo

18. colocar em lata

19. colocar em garrafa

20. transformar em farrapos

21. transformar em farelo
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VERBOS FORMADOS COM SUFIXOS

Podemos igualmente formar verbos juntando sufixos ao radical de nomes e adjetivos.

33.3 Complete as frases com os verbos apresentados no quadro, tendo em conta o significado 
apresentado entre parênteses.

a. A empresa acaba de                                        o seu valor. (ter o dobro)

b. O tempo irá                                      a dor que ele sente. (tornar mais suave)

c. Depois do acidente, ele ficou a                                     . (andar como coxo)

d. Algumas pessoas gostam de                                  os livros. (virar as folhas)

e. É preciso                                      a vida dos cidadãos. (tornar mais simples)

f. As plantas já começaram a                              (ficar em flor) e os campos a                             . 
(ficar mais verdes).

g. Tu não estás a                                    a minha vida. (tornar mais fácil)

h. Ontem o dia                                    rapidamente. (ficar mais escuro)

i. A Câmara Municipal não tem a intenção de                                  a costa marítima. (tornar 
urbano)

j. É preciso                                      as regras gramaticais. (dar exemplos)

k. O Governo quer                                    dinheiro para o apoio aos sem-abrigo. (fazer um canal)

l. Tens de te                                      de que tens muitas qualidades! (tornar mais capaz)

m. A empresa do meu pai vai                                  este produto em toda a China. (fazer comércio)

n. A doença está a                                        o João. (tornar mais débil)

o. O atleta começou a                                      . (ficar mais fraco)

p. Este acontecimento acabou por                                      os partidos da oposição. (fazer favor)

q. Alguns políticos quiseram                                          a grave situação dos bancos. (fazer ficar 
branco, ‘apagar’)

r. Com a raiva, ele começou a                                a parede com os punhos. (dar golpes)

Estrutura interna 
dos verbos Verbos derivados

base + izar suavizar 使舒緩緩和, canalizar 疏通開闢水渠, comercializar 使商業化, urbanizar 使城市化

base + ear branquear 漂白, coxear 跛腿 一瘸一拐地走, folhear 翻閲, golpear 打擊 敲擊

base + ejar fraquejar 使變弱, gotejar 滴下, verdejar 使…變綠

base + ificar simplificar 簡單化, exemplificar 舉例, gelificar 使…變成冰, petrificar 石化

base + e(s)cer escurecer 變暗, favorecer 給予恩惠 幫助, florescer 開花

base + itar capacitar 使…有能力, facilitar 提供便利 使...方便, debilitar 使衰弱

base + icar duplicar 使加倍, triplicar 變成三倍, multiplicar 使變為多倍, 增多
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VERBOS FORMADOS COM CIRCUNFIXOS (PREFIXO + RADICAL + SUFIXO)

Podemos ainda formar verbos juntando os prefixos e sufixos, em simultâneo, ao radical de um nome ou 
de um adjetivo.

33.4 Complete as frases com verbos apresentados no quadro anterior, tendo em conta o significado
    apresentado entre parênteses.

a. A atitude do Miguel vai                                        o patrão. (causar cólera)

b. Ontem a reação do marido                                     -a. (causar raiva)

c. Com a raiva, ela não parava de                                     . (mexer os braços)

d. Precisamos de                                      o que aconteceu. (tornar claro)

e. Não estás a                                              demasiado? (ficar magro)

f. Com o calor, o queijo acabou por                                     . (ficar mole)

g. Ontem, durante a manifestação, vi algumas pessoas a                                  a polícia. (atirar pedras)

h. A Ana mandou                                      o cabelo. (dar cor de cobre)

i. Ontem um terrorista                                  um polícia em Londres. (ferir com uma faca)

j. O sol e o calor ajudam a                                        a fruta. (ficar maduro)

k. Ele não queria, mas acabou por                                    os sapatos. (pôr lama)

Estrutura interna 
dos verbos Verbos derivados

a [base] ecer amadurecer 變成熟, amolecer 變軟, apodrecer 變腐爛

en [base] ecer emagrecer 變瘦, emudecer 變沉默，變安靜, enraivecer 變怒

es [base] ecer esclarecer 變暗

a [base] ear acobrear 使…變成銅色, assenhorear 佔有

en [base] ear enlamear  沾上污泥

es [base] ear esfomear 使挨餓, esfaquear 用刀刺, espernear 蹬腿

a [base] ejar apedrejar 用石頭丟

es [base] ejar esquartejar 分成四塊, esbracejar 抖動肩膀

a [base] izar atemorizar 威脅 嚇唬, aterrorizar 恐嚇

en [base] izar encolerizar 激怒, entronizar 使登基 立...為王
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SIGNIFICADO DOS VERBOS DERIVADOS

Independentemente dos afixos usados, os verbos derivados apresentam significados muito 
diversificados. 

Quando a base é um adjetivo, o significado é normalmente o de ‘tornar ou ficar (mais) + adjetivo’.

alegrar: ´tornar (mais) alegre´ 使...開心
sujar: ´tornar (mais) sujo´ 使...弄髒
escurecer: 'tornar/ficar (mais) escuro' 使...變暗
amolecer: 'tornar/ficar (mais) mole' 使...變軟

Note-se que muitos verbos podem alternar entre os dois significados: numa frase significam 'tornar 
(mais) ADJ' e noutra 'ficar (mais) ADJ'.

O Lin Xiao sujou a camisa.  (= O Lin Xiao causou que a camisa ficasse suja)
林曉弄髒了襯衫。

O Lin Xiao sujou-se.  (= O Lin Xiao ficou sujo)
林曉把自己弄得髒髒的。

A decisão do Lin Xiao entristeceu os pais.  (= o Lin Xiao causou que os pais ficassem tristes)
林曉的決定令父母傷心了。

Os pais do Lin Xiao entristeceram-se.  (=os pais do Lin Xiao ficaram tristes)
林曉的父母感到傷心。

Significado Verbos derivados

Resultativo tornar/ficar X; causar X
變成…, 成為…

amadurecer 變堅固,  amolecer 變軟, 
apodrecer 變腐爛(變質)…

Locativo pôr algo em X (lugar)
將某物擺放在...地點

crucificar 釘在十字架上,  empacotar 包裝, 
aterrar 着陸

Ornativo pôr X (coisa) num lugar
修飾 將...擺放在某位置

engraxar 給...抹上鞋油,  aromatizar 使...有芳香,  
olear 給...上油

Instrumental usar X (instrumento)
用某種工具

martelar 錘擊, esfaquear 用刀刺, 
picar 刺，戳

Realizativo realizar X (ação); produzir X
實施某個動作

festejar 慶祝節日 宴請,  boicotar 抵制 杯葛, 
cortejar 追求（求戀愛）

Modal agir como X (pessoa, animal) 
如同…一般做

arbitrar 仲裁,  profetizar 預言,
pavonear 炫耀 



102 VOCABULÁRIO 
do PORTUGUÊS de Rui Pereira               

FOTOCOPIÁVEL© Instituto Politécnico de Macau 2021

Algumas particularidadesAlgumas particularidades
Não há regras absolutas que permitam saber qual o prefixo ou sufixo que devemos usar em cada situação. 
Há, contudo, algumas tendências.

1. O sufixo -itar forma verbos a partir de adjetivos simples geralmente terminados em -L 
(fácil > facilitar 使…便利; débil > debilitar 使…虛弱) e -Z (feliz > felicitar 使…幸福; capaz > 
capacitar 使…有能力).

2. Já o sufixo -icar apenas toma por bases numerais multiplicativos
 (duplicar 變多一倍, triplicar 變多三倍).

3. Usa-se frequentemente o sufixo -izar quando as bases (nomes ou adjetivos) integram alguns 
sufixos, principalmente

• -ia     agonia > agonizar 受苦, simpatia > simpatizar 同情, ironia > ironizar 諷刺

• -al     atual > atualizar 更新; comercial > comercializar 使…商品化; criminal > criminalizar 定罪 
• -ano  africano > africanizar 非洲化; americano > americanizar 美國化

• -ar     familiar > familiarizar 使…熟悉; regular > regularizar 使…常規化

• -vel    compatível > compatibilizar 使…兼容, contável > contabilizar 計入

Também se usa com regularidade  quando a base integra o prefixo negativo in- (insensível > 
insensibilizar 麻木; inútil > inutilizar 使…無用). 
Este é um dos motivos por que é o sufixo mais produtivo em português.

4. Na linguagem científica, nomeadamente na Medicina e na Química, são muitos os verbos sufixados 
com -ificar (amplificar 擴大, petrificar 石化). Denotam frequentemente processos de mudança física 
ou química (ossificar 骨化, vinificar 成酒 , vitrificar 玻璃化, caseificar 使…成奶酪, gaseificar 氣化，充氣). 

5. Os verbos formados com os sufixos -ear e -ejar denotam frequentemente eventos com um 
aspeto habitual ou frequentativo (pastorear 放牧, coxear 跛行, gaguejar 結巴).

6. Quando a base denota algum tipo de instrumento (chicotear 用鞭子抽打, varejar 用棍棒敲打) ou 
objeto movido (bombardear 轟炸, folhear 翻頁, pestanejar 眨眼, gotejar 滴下), indicam geralmente 
repetição.

7. Na adaptação de empréstimos à estrutura do português, os novos verbos tomam a terminação 
-ar : checar 檢查, clicar 點擊, flirtar 追求，説風流俏皮的話, stressar 有壓力.

8. Pode acontecer que o nome ou o adjetivo tome uma forma diferente no interior do verbo (por 
vezes apenas parcialmente): pedra > petrificar 石化; pavão > pavonear 炫耀; contável > contabilizar 
使…能計算.
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33.5 Consulte o dicionário e distribua os verbos que se seguem pelas categorias apresentadas.

engarrafar 裝入瓶中    esclarecer 解釋 使…清楚    serpentear 蜿蜒    guerrear 打仗
apunhalar 用匕首刺傷    atemorizar 恐嚇 脅迫 威脅    caricaturar 畫諷刺漫畫 
emagrecer 變瘦    falsificar 偽造    amanteigar 抹上黃油    lixar 用砂紙擦光 

assessorar 建議,忠告    chicotear 用鞭子抽    capitanear 成為頭領

Significado Verbos derivados

Resultativo: tornar/ficar X; causar X                                                         
Locativo: pôr algo em X (lugar)                                                         
Ornativo: pôr X (coisa) num lugar                                                         
Instrumental: usar X (instrumento)                                                         
Realizativo: realizar X (ação)                                                         
Modal: agir como X (pessoa, animal)                                                         

33.6 Complete as frases com um verbo, tendo em conta o significado apresentado entre parênteses.

a. Não deves                                  isso na internet. (pôr um post)

b. A empresa irá                                      a produção em dois anos. (fazer o triplo)

c. Os cientistas descobriram um modo de                                      a água. (colocar ozono)

d. Ele começou a                                        ainda na infância.   (ser gago)

e. Eu já acabei de me                                   . (usar o pente repetidamente)

f. A seleção portuguesa não irá                                       a tarefa do adversário. (tornar fácil)

g. Antigamente eu                                                com a Ana. (sentir simpatia)

33.7 Tente descobrir quais são os verbos que têm os significados indicados na coluna da esquerda.

arborizar 植樹綠化     alunar 登月     carbonizar 碳化     dulcificar 變甜  
capitanear 統領     pacificar 使和平    sintetizar 合成，綜合

Significado Verbos derivados

a. ser capitão                                                         
b. pousar na Lua                                                         
c. fazer a síntese                                                         
d. transformar em carvão                                                         
e. fazer a paz                                                         
f. transformar em doce                                                         
g. plantar árvores                                                         
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VERBOS DERIVADOS DE VERBOS

Muitas vezes formamos verbos a partir de outros verbos, juntando-lhes prefixos. No quadro que se segue 
indicam-se alguns dos prefixos usados na formação de verbos deverbais e os respetivos significados.

  Significados   Prefixos Verbos derivados Chinês

a. Localização 
(no tempo e no espaço)

ante- antepor, antever 預先放置/預知

circum- circum-navegar, circunscrever 環游，限制，限定

entre- / inter- entrecortar, interpor 從中間剪開/ 將…擺入中間

ex- / es- / e- exportar, emigrar 出口/向…移民

in- / im- / i- inscrever, importar, imigrar 寫入…/進口/從…移出

pós-, pos- pós-datar, pospor 填遲…的日期/推後放置

pré-, pre- pré-estabelecer, prever 預先建立/預示

sobre- sobrepor 將…擺在上面

sub- / sob- /so- subarrendar, sobestar, soterrar 轉租/位於…之下/埋葬

trans- / tres- transpor, trespassar 調換/穿透

ultra- ultrapassar 超越

b. Negação
oposição contra- contradizer, contrapor 反駁/反對

reversão des- desligar, desmontar 關閉/拆除

c. Modificação

intensificação

super- / sobre- superabundar, sobrevalorizar 過剩/高估

sub- subestimar, subvalorizar 低估/小瞧

hiper- hiperproteger 過分保護

quantificação

bi- bipartir, bissegmentar 部分為兩半/均等分為兩
部分

entre- entreabrir 不完全關上

equi- equivaler, equidistar 等同/分成等距

semi- semicerrar 半開，半閉

d. Conjunção co- / con- /com- compartilhar, concorrer, cooperar 分享/競爭/合作

e. Reciprocidade inter- / entre- intercomunicar, entreolhar-se 互通/互看

f. Reflexividade auto- autodestruir-se, autodenominar-se 自毀/自認，自命為

g. Repetição re- reler, refazer, reescrever 重讀/重做/重寫

56
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ANTE-, PRÉ-, PRE- (antes 在…之前) / PÓS, POS- (depois 在…之後) 

33.8 Escreva o significado dos verbos derivados. Siga o exemplo.

IN- / IM- / I- (movimento para dentro 往…內部);  
EX- / ES- / E- (movimento para fora 往…外部) 

33.9 Faça corresponder os verbos do português à tradução chinesa.

SOBRE-, SUPER- (em cima 在…之上); SUB- / SOB- / SO- (debaixo 在…之下); 
INTER-, ENTRE- (entre, no meio 在…之間);  CIRCUM- (à volta 在…周圍) 

33.10 Escreva o significado dos verbos derivados. Siga o exemplo.

             Chinês

1. 報名 寫入…

2. 從…流放

3. 出口 

4. 進口

5. 移民進入…

6. 從…移民出去

Verbos derivados Significado Chinês

a. submergir   meter-se debaixo de água 將…浸入水中

b. circum-navegar 環球旅行

c. sobrepor 將…擺在上面

d. soterrar 將…埋在地裏

e. entrecortar 將…從中間剪開

f. subarrendar 將…轉租給第三方

g. supervisionar 監督 審查

h. interpor 將…擺入中間

       Português

a.  emigrar

b.  imigrar

c.  importar 

d.  exportar

e.  inscrever

f.  expatriar

Verbos derivados Significado

a. antepor          pôr antes
b. pospor                                                         
c. predizer                                                         
d. pré-ajustar                                                         
e. pós-datar                                                         
f. antemostrar                                                         
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CONTRA-, DES- (ação contrária/inversa 反…, 與…相反) 

33.11 Reescreva as frases de modo a expressar uma ação contrária ou inversa. Use verbos prefixados  
 com contra- ou des-. Siga o exemplo.

Exemplo: Os rebeldes atacaram as tropas nacionais. 叛軍襲擊了軍隊。
Os rebeldes contra-atacaram as tropas nacionais. 叛军反军了军军。

a. O general argumentou que não havia outra solução.

                                                                                                                               

b. Esta atitude agradou aos Portugueses.

                                                                                                                               

c. Liga o candeeiro.

                                                                                                                               

d. Ele está a montar o guarda-roupa.

                                                                                                                              

Modificação

Alguns prefixos expressam um significado de tipo avaliativo.

Um segundo grupo de prefixos indica uma quantidade, que pode ser exata ou não.

Prefixo Significado Chinês

bi-, tri- … ‘dois’, ‘três’ … 雙, 三

entre- ‘um pouco’ 一點…

equi- ‘igual’ 同…

semi- ‘metade, meio’ 一半

Prefixo Significado Chinês

hiper-, super-, sobre- ‘muito’, ‘em excesso’  過度的 非常的

sub- ‘pouco’  少的 稀缺的
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33.12 Reescreva as frases com verbos derivados que apresentem os significados indicados. Não 
pode repetir os prefixos.

a. Todas as mães gostam de proteger os filhos. 

(em excesso)                                                                                                                                                                                   

b. Em Macau abundam bons restaurantes.

(muito)                                                                                                                                            

c. Algumas pessoas valorizam o exercício físico. 

(muito)                                                                                                                                                                                                                                                                           

d. Algumas pessoas valorizam as vacinas. 

(pouco)                                                                                                                                 

e. Esta lei partiu a administração portuária em órgãos distintos.

(em dois)                                                                                                                              

f. Ele abriu a porta.

(um pouco)                                                                                                                            

g. Este livro vale dois meses de salário.

(igual)                                                                              a dois meses de salários.

h. Com o sono, ela cerrou os olhos.

(metade)                                                                                                                              

Outros valores

Prefixo Significado

co- / con- / com- ação conjunta:  'em conjunto'  一起… 聯合…

inter-, entre- ação recíproca:  'um ao outro', 'mutuamente'  互相…

auto- ação reflexa:  'a si próprio'  反身的

re- ação repetida:  'voltar a fazer', 'outra vez', 'novamente'  再一次地
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33.13 Reescreva as frases com verbos derivados que apresentem os significados indicados. 

a. Nestas eleições, o PSD ligou-se ao CDS. 

(em conjunto)                                                                                     com o CDS.

b. Ela ainda habita com os pais.

(em conjunto) Ela ainda                                                                                                                   
c. Esses cinco elementos relacionam-se com os cinco sentidos.

(ação recíproca)                                                                                                                      
d. Ele abastece-se em Lisboa. 

(ação reflexa)                                                                                                                         
e. Eles apareceram ontem em Lisboa. 

(ação repetida)                                                                                                                       

33.14 Reescreva as frases usando verbos derivados com prefixos que expressem o significado das 
expressões destacadas. Siga o exemplo.

Exemplo: A Luísa decorou outra vez a sala da sua casa.  路易莎又佈置了一下她家的客廳。
  A Luísa redecorou a sala da sua casa.  路易莎重新佈置了她家的客廳。

a. Os dois partidos celebraram em conjunto a vitória nas eleições.

                                                                                                                                                      
b. Os dois mecanismos eletrónicos conectaram-se um com ou outro.

                                                                                                                                                       
c. Aquele país proclamou-se a si próprio vencedor da guerra. 

                                                                                                                                                       
d. É preciso ordenar novamente os artigos desta revista. 

                                                                                                                                                       
e. Os alunos ajudaram-se uns aos outros. 

                                                                                                                                                      
f. O aluno teve de voltar a enviar o documento. 
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Do verbo à frase 

Os verbos derivados têm, na generalidade, duas formas de uso:

a) como verbo transitivo, com valor causativo;

O sol secou a roupa. (= O sol causou que a roupa ficasse seca)
太陽曬乾了衣服。

O cão assustou o Li Lei.  (= O cão fez o Li Lei ficar assustado) 
狗把李雷嚇壞了。

b) como verbo intransitivo, expressando um significado incoativo. Neste caso, o verbo é, por vezes, 
seguido de -se.

A roupa secou (ao sol).     (= A roupa ficou seca)
衣服曬乾了。(在太陽下)

O Li Lei assustou-se.       (= O Li Lei ficou assustado)
李雷嚇了一跳。

33.15 Transforme as frases transitivas (e causativas) em frases intransitivas de valor incoativo.

a. O barulho ensurdeceu o dragão.    (=o barulho fez o dragão ficar surdo)

                           ensurdeceu (por causa do                             ).  

b. O Li Tao clarificou a situação.    

                           clarificou-se (com a ação do                             ).  

c. O sol amadureceu a fruta.    

                           amadureceu (pela ação do                             ).  

d. O Governo modernizou o país.

                           modernizou-se (pela ação do                             ).  

e. A reportagem sobre os refugiados horrorizou os Portugueses.

                               horrorizaram-se (por causa da                                                       ).



Ficha
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Adjetivos de relaçãoAdjetivos de relação    關係形容詞關係形容詞

Os adjetivos de relação (ou adjetivos relacionais) são palavras que denotam geralmente proprie-
dades relacionadas com o significado do nome que lhes serve de base. 

Processo de formação

Para formar o adjetivo de relação, junta-se um sufixo ao radical de um nome. 
Na tabela seguinte apresentam-se alguns exemplos com os sufixos mais usados.

Nome +        Sufixo        = Adjetivo de relação Chinês
exemplo -ar exemplarlar 模範的，榜樣的
ambiente -al ambientaltal 環境的
China -ês chinêsês 中國的
azul -ado azuladoado 藍色的
África -ano africanoano 非洲的
partido -ário partidárioário 政黨的，支持某觀點的
terra -eo térreoeo 土地的
aventura -eiro aventureiroeiro 愛冒險的
Macau -ense macaenseense 澳門的
bolor -ento bolorentoento 發霉的
livro -esco livrescoesco 書本的
metal -ico metálicoico 金屬的
D. Manuel -ino manuelinoino 曼努埃爾一世（時代）的
Buda -ista budistaista 佛教的
chuva -oso chuvosooso 下雨的
barriga -udo barrigudoudo 大腹便便的

1. A mesma base pode aparecer junto de sufixos variados: muscular, musculoso.

2. Os nomes em -ção ou em -(s)são, quando são seguidos de sufixo,  mudam essa termi-
nação para -cion-ou -(s)sion-: emoção > emocional, profissão > profissional.

3. Alguns adjetivos de relação também podem ser usados como nomes. 
Exemplo: 
a) os povos africanos… (adj.) / Os africanos são… (nome)
b) um filho exemplar… (adj.) / Não vendo este exemplar (nome)
c) a religião budista (adj.) / os budistas… (nome) 
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Existem algumas tendências de combinação preferencial entre determinados sufixos e alguns tipos morfo-
lógicos de bases.

Alguns sufixos aceitam com facilidade bases eruditas, ao contrário de outros.

Significado
Nos dicionários, o significado destes adjetivos aparece normalmente descrito como ‘que está relacionado 
com X’, ‘que é relativo a X’, ‘que possui X’, em que X representa o significado do nome a partir do qual 
são formados. Muitos destes adjetivos designam a naturalidade (lisboeta 里斯本人, portuense 波爾圖人, 
macaense 澳門人), a nacionalidade e/ou a língua das pessoas (português 葡萄牙人/語, chinês 中國人/中文, 
coreano 韓國人/韓語, italiano 意大利人/語, russo 俄羅斯人/語).

 

Bases Nome sufixo Adjectivo de relação chinês

terminadas em 
-ção ou -(s)são

condiçãoção 
tradiçãoção
profissãossão(1)

-al
condicioncional
tradicioncional
profissionssional

有條件的
傳統的
專業的

demissãossão -ario demissionssionário 被解僱的

de origem latina

grau
mão

-al
gradugradual
manumanual

逐漸的
手工的

porto -ário portuportuário 港口的

branco
mulher

-ino
albalbino
feminfeminino

患白化病的
女性的

tumulto
afeto

-oso
tumultutumultuoso
afetuafetuoso

騷亂的
富有情感的

Braga
Porto
Lisboa

-ense
bracarbracarense
portuportuense
lisbonlisbonense

布拉加的
波爾圖的
里斯本的

Com bases eruditas Com bases não eruditas
-ano Camilo > camilianoano  

Camilo的／有Camilo特色的
-ês Pequim > pequinêsês  

北京的；北京人
-ense Chaves > flavienseense  

沙維斯的；沙維斯人
-eiro Brasil > brasileiroeiro  

巴西的；巴西人
-ário campo > agrárioário  

土地的；農業的 -ão Coimbra > coimbrãoão  
科英布拉的；科英布拉人-eo vidro > vítreo eo 玻璃的

-ino víbora > viperinoino  有毒的；毒蛇的
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Adjetivos designadores de nacionalidade

Europa

Ásia

América

África

Oceania 

Muitas vezes o Português Europeu (PE) e o Português Brasileiro (PB) selecionam sufixos 
diferentes para designar o mesmo conceito. 

Portugal - português 葡萄牙人 Alemanha - alemão 德國人 Rússia - russo 俄羅斯人
Inglaterra - inglês 英國人 Bélgica - belga 比利時人 Grécia - grego 希臘人
França - francês 法國人 Espanha - espanhol 西班牙人 Turquia - turco 土耳其人
Holanda - holandês 荷蘭人 Itália - italiano 意大利人 Suécia - sueco 瑞典人
Irlanda - irlandês 愛爾蘭人 Suíça - suíço 瑞士人

China - chinês 中國人 Irão - iraniano 伊朗人 Indonésia – indonésio 印尼人
Japão - japonês 日本人 Iraque - iraquiano 伊拉克人 Malásia - malaio 馬來西亞人
Tailândia - tailandês 泰國人 Afeganistão - afegão 阿富汗人 Mongólia - mongol 蒙古人
Nepal - nepalês 尼泊爾人 Filipinas - filipino 菲律賓人 Arábia Saudita - saudita 沙特阿拉伯人
Coreia - coreano 韓國人 Síria -sírio 敘利亞人
Índia - indiano 印度人 Israel - israelita 以色列人

Estados Unidos – estadunidense 美國人 Canadá – canadiano 加拿大人
Brasil – brasileiro 巴西人 México - mexicano 墨西哥人
Argentina - argentino 阿根廷人 Colômbia - colombiano 哥倫比亞人
Chile - chileno 智利人 Venezuela - venezuelano 委內瑞拉人
Uruguai - uruguaio 烏拉圭人 Peru - peruano 秘魯人

Angola - angolano 安哥拉人 Guiné-Bissau - guineense 幾內亞比紹人
Cabo-verde - cabo-verdiano 佛得角人 São Tomé e Príncipe - são-tomense 聖多美與普林西比人
Moçambique - moçambicano 莫桑比克人 Marrocos – marroquino 摩洛哥人
África do Sul - sul-africano 南非人 Egito - egípcio 埃及人

Austrália – australiano 澳大利亞人
Nova Zelândia - neozelandês 新西蘭人
Timor - timorense 東帝汶人

País / Estado Adjetivo Chinês
PE PB

Canadá canadiano canadense 加拿大的
Palestina palestiniano palestino 巴勒斯坦的
Panamá panamiano panamenho, panamense 巴拿馬的
Polónia polaco polonês 波蘭的
Israel israelita israelense 以色列的
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Exercícios

34.1 Complete a tabela com os nomes que completam o significado dos adjetivos indicados. 
   Siga o exemplo.

34.2 Complete as frases com os adjetivos (ou nomes) indicados. Faça a concordância sempre que 
necessário.

algarvio 阿爾加維(Algarve)的；阿爾加維人     beirão 貝拉(Beira)的；貝拉人    belga 比利時的；比利時人    

brasileiro 巴西的；巴西人     cantonês 廣東話     chinês 中文；中國的；中國人     

francês 法文；法國的；法國人/的     grego 希臘語；希臘的；希臘人    macaense 澳門的；澳門人  

russo 俄文；俄羅斯的；俄羅斯人     transmontano 外山省(Trás-os-Montes)的；外山省人

a. A academia                                   de cinema atribuiu o prémio a um filme de artes marciais. (da China) 

b. Este monumento                                        é visitado anualmente por milhares de pessoas. (de França)

c. O presidente                                  tem sido muito contestado. (do Brasil)

d. Eu não sei falar                                 . (língua da região de Cantão)

e. Ele joga num clube                                 . (da região da Beira)

f. Eu tenho uma tia                                 .  (da região do Algarve)

g. Os                                  têm tradições muito diferentes. (da região de Trás-os-Montes)

h. Estes chocolates                                  são muito bons. (da Bélgica)

i. As autoridades                                  são muito rigorosas. (da Rússia)

j. Os                                  são muito amáveis. (de Macau)

k. Todos os dias como um iogurte                                 . (da Grécia)

Adjetivo de relação
Que é próprio de…
Que está relacionado com…
Que tem…

a. mentiroso a mentira
b. famoso
c. mítico
d. hoteleiro

e. orelhudo

f. ciumento
g. febril
h. final
i. benfiquista
j. açoriano 
k. madeirense
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34.3 Complete as tabelas com as palavras que se seguem, que indicam o nome dos habitantes das 
    cidades apresentadas.

bracarense 布拉加的；布拉加人     fluminense (ou carioca) 里約熱內盧的；里約熱內盧人      
conimbricense 科英布拉的；科英布拉人     olissiponense (ou lisboeta) 里斯本的；里斯本人       
londrino 倫敦的；倫敦人     luandense 羅安達的；羅安達人     macaense 澳門的；澳門人     
moscovita 莫斯科的；莫斯科人     nova-iorquino 紐約的；紐約人     parisiense 巴黎的；巴黎人     
pequinense 北京的；北京人     portuense 波爾圖的；波爾圖人     xangaiense 上海的；上海人 
escalabitano (ou santareno) 聖塔倫的/聖塔倫人       

34.4 Complete o quadro com os adjetivos que se seguem. Siga o exemplo.

digital 指頭的    criminal 有罪的    nominal 名字的    meticuloso 小心的    radical 根本的      
pecaminoso 犯罪的    vital 生命的    bucal 口腔的    doloroso 疼痛的    juvenil 青春的   
umbilical 肚臍的    nasal 鼻的    lateral 旁邊的    racional 理智的    mensal 每月的    renal 腎的

a. boca
b. crime 
c. dedo
d. dor
e. jovem 
f. lado
g. mês 
h. método meticuloso
i. nariz
j. nome
k. pecado
l. raiz 
m. razão 
n. rim
o. umbigo 
p. vida

Cidade Habitante
a. Lisboa
b. Braga
c. Coimbra
d. Porto
e. Santarém
f. Rio de Janeiro
g. Luanda

Cidade Habitante
h. Paris
i. Londres
j. Moscovo
k. Nova Iorque
l. Pequim
m. Xangai
n. Macau
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34.5 Escolha o adjetivo que completa corretamente a expressão.

tricolor 三色的,  silábica 音節的,  abdominais 腹部的,  milenares 千年的,  canina 狗的, 
nublado 陰天的,  popular 人民的；大眾的,  noturna 夜晚的,  lacrimais 淚的

Significado Expressão

a. que contém areia terreno  arenoso             
b. coberto de nuvens céu                                                     
c. que tem três cores bandeira                                             
d. próprias das lágrimas vias                                                    
e. em sílabas sistema de escrita                                 
f. sentidas no abdómen dores                                                  
g. que têm mil anos ruínas                                                 
h. durante a noite vigilância                                            
i. própria de um cão fidelidade                                            
j. que agrada ao povo política                                               

34.6 Escolha o adjetivo que completa corretamente a expressão.

paradisíaca 天堂的, insulares 島的, hebraica 希伯來的, alado 有翅膀的, eólica 風的, hídrica 水的, 
equestre 騎馬的, vespertino 傍晚的, matutino 清晨的；清晨出現的, matinal 清晨的；早晨的,  
doméstica 家的；家庭的, racional 理性的；理智的, passional 激情的, digitais 指的；趾的；數字的

Significado Expressão
a. que contém areia terreno   arenoso
b. constituídos por ilhas territórios                                     
c. que sai à tarde jornal                                           
d. própria da casa ou do lar atividade                                      
e. motivado por paixão crime                                           
f. que se baseia na razão método                                        
g. produzida pela água energia                                         
h. bela como a do Paraíso paisagem                                      
i. marcadas pelos dedos impressões                                    
j. falada pelos Hebreus língua                                          
k. que representa alguém a cavalo estátua                                         
l. com asas cavalo                                          
m. produzida pelo vento energia                                        
n. da manhã oração                                         
o. que sai de manhã jornal                                          

                                        

                                               



116 VOCABULÁRIO 
do PORTUGUÊS de Rui Pereira               

FOTOCOPIÁVEL© Instituto Politécnico de Macau 2021

34.7 Substitua o segmento sublinhado pelo adjetivo relacional correspondente (uma única palavra). 
    Se necessário, consulte o dicionário.

           Exemplo:     terreno que contém areia  有沙子的土地              terreno arenoso 沙土地

Significado Expressão

a. Céu coberto de nuvens                                                      

b. Camisola que tem três cores                                                      

c. Territórios constituídos por ilhas                                                      

d. Jornal que sai de manhã                                                      

e. Jornal que sai à tarde                                                      

f. Empregada de casa ou do lar                                                      

g. Poema motivado por paixão                                                      

h. Decisão que se baseia na razão                                                      

i. Energia produzida pela água                                                      

j. Nuvens com a cor do chumbo                                                      

k. Ilha bela como a do Paraíso                                                      

l. Impressões próprias dos dedos                                                      

m. Tradição dos Hebreus                                                      

n. Estátua que representa alguém a cavalo                                                      

o. Vias próprias das lágrimas                                                      

p. Cavalo representado com asas                                                      

q. Energia produzida pelo vento                                                      

r. Músculos do abdómen                                                      

s. Civilizações que têm mil anos                                                      

t. Oração rezada de manhã                                                      

u. Castelo da Idade Média                                                      

v. Atividade durante a noite                                                      

w. Fidelidade própria de um cão                                                      

x. Festa própria do povo                                                      
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Algumas particularidadesAlgumas particularidades

Existem algumas palavras formadas sobre o mesmo nome que têm significados diferentes.

a. penal 刑法的 / penoso 令人難過的；艱難的

penal: ‘relativo a pena (castigo, no Direito)’
penoso:  ‘que traz sofrimento, dor’ 

b. carnal 肉體的 / carnudo 多肉的

carnal: ‘que diz respeito à carne por oposição ao espírito’
carnudo:  ‘que tem carne ou polpa (o fruto)’ 

c. criminal 罪行的；刑事的, criminoso 有罪的；罪惡的

criminal: 'relativo a um crime' (usado no Direito, nos tribunais)
criminoso: 'que comete um crime'

d. muscular 肌肉的, musculoso 肌肉發達的

muscular: ‘que que diz respeito aos músculos’
musculoso:  ‘que tem os músculos muito desenvolvidos’ 

Exercícios

34.8 Complete as frases com os adjetivos adequados a cada situação. 

a. penal, penoso

Este trabalho está a ser                                  para os alunos.

Esta situação está prevista no Código                                 .

b. carnal, carnudo

Ele sente por ela uma atração                                 .
Ele sente-se atraído pelos lábios                                 dela.

c. criminal, criminoso

Se ele é o autor deste crime, deve ser tratado como todos os                                  .
Ele é o réu neste processo                                 .

d. muscular, musculoso

Com o exercício físico, ele ficou                                 .
Aquela doença afetou-lhe o tecido                                 .
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Adjetivos de possibilidadeAdjetivos de possibilidade    表可能性的形容詞表可能性的形容詞

O sufixo -vel é muito usado na formação de adjetivos de possibilidade. Nos dicionários, estes 
adjetivos apresentam geralmente o significado de ‘que se pode V’, ‘que pode ser Vdo’:

lavável: ‘que se pode lavar’ / ‘que pode ser lavado’
bebível: ‘que se pode beber’ / ‘que pode ser bebido’

O sufixo -vel junta-se ao tema do particípio de verbos.

Casos irregulares

1. Os adjetivos em -vel são sempre acentuados na vogal do tema do particípio, tanto no 
singular como no plural: lavável, laváveis; bebível, bebíveis; dirigível, dirigíveis.

2. Alguns adjetivos em -vel significam simplesmente ‘que V’: agradável 令人滿意的 (‘que 
agrada’), aprazível 令人高興的 (‘que apraz’), apetecível 值得嚮往的 (‘que apetece’). 

3. Muitos destes adjetivos admitem a formação de antónimos com recurso ao prefixo in-. 
tratável > intratável: ‘que não pode ser tratado’ 無法癒愈的；無法來往的
destrutível > indestrutível: ‘que não pode ser destruído’ 不可摧毀的

Verbo Adjetivo em -vel Significado

aceder acessível 可以到達的；可以得到的 que pode ser acedido/ que se pode aceder

admitir admissível 可接受的 que pode ser admitido/ que se pode admitir

comer comestível 可食用的 que pode ser comido/ que se pode comer

destruir destrutível 可破壞的 que pode ser destruído/ que se pode destruir

dissolver dissolúvel 可溶解的 que pode ser dissolvido/ que se pode dissolver

ler legível 可以辨認的 que pode ser lido/ que se pode ler

ouvir audível 可聽清的 que pode ser ouvido/ que se pode ouvir

perceber percetível 可感知的 que pode ser percebido/ que se pode perceber

solver solúvel 可被溶解的 que pode ser solvido/ que se pode solver

transmitir transmissível 可傳播的 que pode ser transmitido/ que se pode transmitir

transpor transponível 可顛倒順序的 que pode ser transposto/ que se pode transpor

ver visível 可見的 que pode ser visto/ que se pode ver

Verbo Particípio 
Passado

Tema do
Particípio + velvel =  Adjetivo Chinês

lavar lavalavado lava- lavávelvel 可以洗滌的

beber bebibebido bebi- bebívelvel 可以飲用的

dirigir dirigidirigido dirigi- dirigívelvel 可以操縱的

64
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Exercícios
35.1 Complete a tabela com adjetivos em -vel e o respetivo significado. Siga o exemplo.

35.2 Complete as frases com os adjetivos em -vel que expressam os significados indicados entre
    parênteses. 

a. Este monumento apenas é                                  aos domingos. (que pode ser visitado)
b. Este prémio apenas é                                  a autores lusófonos. (que pode ser atribuído)
c. O Li Ming vestiu-se bem. Hoje ele está                                  . (que se pode apresentar)
d. Trata-se de alimentos                                  . (que podem perecer (‘estragar-se’))
e. Trata-se de produtos                                  . (que se podem consumir)
f. Estes acontecimentos são                                  no tempo. (que se podem situar)
g. Esta tarefa é                                  em 20 minutos. (que pode ser realizada)
h. As ações desta empresa estão                                  . (que apetecem)
i. A Medicina tem tido avanços                                  . (que podem ser admirados)
j. Este é o                                  assassino de Barcelos. (que podem se pode presumir (‘supor’))

35.3 Indique o significado dos adjetivos em -vel. Siga o exemplo.

Verbo Adjetivo em -vel Significado
a. tratar 治療 tratável  可治療的 que pode ser tratado  可治療的
b. palpar
c. pagar
d. contar
e. verificar
f. temer
g. conceber
h. aceder
i. eleger
j. conduzir
k. digerir
l. compor
m. prever

Adjetivo em -vel Significado
a. incontável  不可數的 que não pode ser contado  不可數的
b. impagável
c. insondável
d. inconcebível
e. irremediável
f. inconsolável
g. insubstituível
h. irrecusável
i. inesgotável
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35.4 Complete as frases com os adjetivos em -vel que expressam os significados indicados entre 
parênteses.

a. O Li Tao teve uma atitude                                          . (que não se pode classificar)

b. Trata-se de uma pessoa de valor                                          . (que não pode ser questionado)

c. A Han Mei tem um espírito                                         . (que não pode ser domado)

d. Algumas empresas têm faturas                                      . (que não podem ser cobradas)

e. Este escândalo causou danos                                     para a empresa. (que não podem ser reparados)

f. Há pessoas que são                                      .  (que não podem ser substituídas)

g. A Liu Li e a Zhang Yan são amigas                                       desde a infância. (que não podem 
ser separadas)

h. Hoje a sopa está                                      . Está muito salgada. (que não pode ser tragada)

i. A Muralha da China é                                      . (que não se pode transpor)

j. O teu texto é                                      . (que não se pode ler)

k. Antoine de Saint-Exupéry: “O essencial é                                      aos olhos”. (que não pode 
ser visto)

35.5 Escolha, entre as cinco hipóteses apresentadas, a única que corresponde ao significado da 
palavra em causa. Siga o exemplo.

“Não se pode…” 不可…

1. Inaudível  聽不見的；難以聽見的

  analisar   diminuir   silenciar   ouvir   imaginar

2. Incontestável  無可爭辯的；不容置疑的

  refutar   detetar   enfrentar   protelar   demonstrar

3. Imutável  不變化的

  erradicar   manter   rescindir   emudecer   alterar

4. Irrevogável  不可取消的

  privilegiar   anular   corrigir   aplanar   valorizar

5. Indelével  擦不掉的

  apagar   repelir   escurecer   distinguir   vaporizar
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6. Inexequível  不能實行的；行不通的

  exigir   fuzilar   oprimir   realizar   largar

7. Incompatível  不相容的

  compor   comprar   cumprir   conciliar   repor

8. Inalienável  不可轉讓的

  aliar   alterar   ditar   domesticar   transmitir

9. Irresolúvel  不會溶解的；難以解決的

  perscrutar   solucionar   soltar   usar   regenerar

10. Inolvidável  難忘的

  verificar   analisar   memorizar   esquecer   mudar

11. Indubitável  毋庸置疑的

  corromper   durar   duvidar   dourar   alterar

12. Inamovível  不可移動的

  abreviar   alongar   decorar   lembrar   mudar

13. Invulnerável  不會受傷的

  travar   salvar   verificar   ferir   estabelecer

35.6 Passe para português. Deve usar um adjetivo em -vel.

CHINÊS PORTUGUÊS

a. 這個詞是無法翻譯的。 Esta palavra é     intraduzível         
b. 這些詞是不變化的。 Estas palavras são                                   .
c. 有些人是難以忍受的。 Algumas pessoas são                                     .
d. 這趟旅程是無休止的。 Esta viagem é                                             .
e. 杜羅河是可通航的。 O rio Douro é                                       .
f. 中國有許多可出口的產品。 A China tem muitos produtos                                     .
g. 這週末你們又可以聯繫我了。 No fim de semana passarei a estar novamente                           .
h. 颱風的影響是看得見的。 Os efeitos do tufão são bem                                   .

                                   .
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Da palavra à frase

O sufixo -vel junta-se geralmente a verbos transitivos. Uma vez formado, o adjetivo em -vel indica uma 
propriedade do complemento direto do verbo que serve de base. Observe:

Todos ouvimos o discurso do presidente. 所有人都聽了總統的講話。  
O discurso do presidente era audível. 總統的講話是聽得見的。
         
Eu li o teu texto. 我讀了你的文章。              
O teu texto era legível. 你的文章是清晰可讀的。

35.7 Transforme as frases de modo a usar adjetivos em -vel. Siga o exemplo.

Exemplo: Os cientistas solucionaram o problema. 科學家們解決了一個難題。
O problema era solucionável. 這個難題是可以解決的。

a. O presidente negociou os termos do contrato. 

                                                                                                                                                      

b. Ele confunde um esquilo com um rato.

                                                                                                                                                      

c. Já podemos transitar nesta avenida.

                                                                                                                                                      

d. Ninguém consegue vencer esta equipa.

                                                                                                                                                      

e. Os medicamentos não curam esta doença.

                                                                                                                                                      

f. Não podemos quebrar os laços familiares.

                                                                                                                                                      

g. Há pessoas que comem alguns destes insetos.

                                                                                                                                                      

h. Dissolva o açúcar em água quente. 
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SuperlativoSuperlativo   最高級 最高級

O adjetivo é uma classe de palavras que denota propriedades dos nomes (coisas, pessoas, ações...). 
Algumas dessas propriedades variam em grau (o chá pode estar mais/menos quente, a estrada pode ser 
mais/menos larga, a imagem pode ser mais/menos clara, etc.), o qual pode manifestar-se na comparação 
entre dois elementos ( X é mais alto que Y) ou na relação de um elemento com todos os outros 
elementos de um grupo (X é o mais alto da turma); quando queremos apenas afirmar que alguém 
ou alguma coisa tem uma propriedade num grau elevado, usamos o grau superlativo absoluto.

Podemos expressar o grau superlativo absoluto dos adjetivos de duas formas:

1. Grau superlativo absoluto analítico

Usa-se um advérbio de intensidade ou grau antes do adjetivo. A estrutura mais comum é 
muito + adjetivo. 

Este carro é muito caro. 這輛車超級貴。

Ele está muito atento. 他十分專注。

Também podemos usar outros advérbios de intensidade ou grau.

Estou-lhe imensamente agradecido. 我太感謝你了。

O cliente ficou profundamente insatisfeito. 客戶十分不滿。

A Maria é mesmo esperta! Maria聰明極了。/Maria真(是)聰明。

Ela era extraordinariamente simpática! 她以前非常和善。/ 她以前和善極了！

É um livro bem interessante! 這是一本特別有趣的書！

A Fan Bingbing é muito linda!A Fan Bingbing é muito linda! A escrita chinesa é muito antiga.A escrita chinesa é muito antiga. O chá está muito bom!O chá está muito bom!
A Fan Bingbing é lindíssima!A Fan Bingbing é lindíssima! A escrita chinesa é antiquíssima.A escrita chinesa é antiquíssima. O chá está ótimo!O chá está ótimo!

范冰冰太漂亮了！范冰冰太漂亮了！ 這份中國文字十分古老。這份中國文字十分古老。 這茶好極了！這茶好極了！
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Este significado também pode ser expresso de outras formas:

a. repetição do adjetivo
A criança era linda, linda.                                       這孩子以前真是漂亮極了。

b. uso de uma comparação ou de uma metáfora         (通過比較或是比喻)
O chá estava doce como mel.                                     這茶像蜜一樣甜。
O senhor é podre de rico. (expressão idiomática)         他腰纏萬貫。(葡文俗語)
Ela é linda de morrer!                                               她美死了！

2. Grau superlativo absoluto sintético

Junta-se geralmente um sufixo ao adjetivo: [muito linda] = [lindíssima].

2.1. Regra geral: adiciona-se o sufixo -íssimo ao radical do adjetivo.

(*) O radical dos adjetivos terminados em <c> ou em <g> sofre uma adaptação na grafia 
sempre que o sufixo começa com <i> ou <e>: fraco > fraquinho, fraqueza, enfraquecer; 
largo > largueza.

Regras especiais

Em alguns contextos, o adjetivo sofre alterações na sua forma quando se junta o sufixo -íssimo. 
Isto acontece sobretudo em adjetivos de origem latina.

a.   os adjetivos terminados em -vel passam a -bil:

Adjetivo  Radical  +  íssimoíssimo =  Superlativo Chinês

claro/a clar +  íssimo  claríssimo 超級明亮的

rápido/a rapid +  íssimo  rapidíssimo 非常快的

inteligente inteligent +  íssimo  inteligentíssimo 特別聰明的

fraco/a fracc  +  íssimo  fraququíssimo (*) 很弱的

largo/a largg +  íssimo  larguguíssimo (*) 很寬的

Adjetivo  Radical  +  íssimoíssimo =  Superlativo Chinês

afávelvel afabilbil +  íssimo afabilbilíssimo 特別善良的
agradávelvel agradabilbil +  íssimo agradabilbilíssimo 相當令人愉悅的
amávelvel amabilbil +  íssimo amabilbilíssimo 超級可愛的
horrívelvel horribilbil +  íssimo horribilbilíssimo 極其恐怖的
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 b. adjetivos terminados em -z passam a -c:

 c. outros casos:

2.2. Outros sufixos

2.2.1. Sufixo -imo

Usa-se com humilde e adjetivos terminados em -il.

Adjetivo  Radical +  íssimoíssimo =  Superlativo Chinês

capazz capacc +  íssimo capaccíssimo 超級有能力的
felizz felicc +  íssimo feliccíssimo 非常幸福的
ferozz ferocc +  íssimo feroccíssimo 十分殘忍的
velozz velocc +  íssimo veloccíssimo 特別敏捷的

amargo amaríssimo 特別苦的
amigo amicíssimo 十分友好的
antigo antiquíssimo 特別古老的
benéfico beneficentíssimo 十分有益的
benévolo benevolentíssimo 很好心的
cristão cristianíssimo 十分信奉基督教的
cruel crudelíssimo 特別殘忍的
doce dulcíssimo 超級甜的
fiel fidelíssimo 特別忠誠的
frio frigidíssimo 超級冷的
geral generalíssimo 很普遍的
inimigo inimicíssimo 特別不友好的
magnífico magnificentíssimo 特別出眾的
maléfico maleficentíssimo 十分有害的
malévolo malevolentíssimo 特別惡毒的
nobre nobilíssimo 特別高尚的
sábio sapientíssimo 很博學的
sagrado sacratíssimo 很神聖的
são saníssimo 十分健康的
simples simplicíssimo / simplíssimo 很簡單的
soberbo superbíssimo 很狂妄的

difícil dificílimo 超級難的
dócil docílimo 很聽話的
fácil facílimo 很容易的
frágil fragílimo 很易碎的
gentil gentílimo 超級溫柔的
humilde humílimo 非常謙卑的
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Outros casos

2.2.2. Sufixo -érrimo

Usa-se com bonito e adjetivos terminados em -cre, -bre, -vre, -gro, -ero. 

2.2.3. Sufixo -inho

Em alguns contextos, o sufixo -inho transmite não o valor diminutivo, mas a ideia de superlativo.

cheio > cheiinho  Sentia-se cheiinho de medo. 
 我感到十分害怕。

carregado > carregadinho As árvores estavam carregadinhas de frutos.
 這些樹結滿了果子。

fresco > fresquinho Hoje está fresquinho!   (temperatura do ar)
 今天特別涼爽！

2.3. Prefixos 

É ainda possível atribuir um grau superlativo ao adjetivo através do uso de alguns prefixos que 
transmitem valores de quantidade ou intensidade, como arqui-, super-, hiper-, ultra-.

bom ótimo 極好的
mau péssimo 極壞的
grande máximo 極大的
pequeno mínimo 極小的
alto supremo 極高的
baixo ínfimo 極矮的

acre acérrimo 特別酸的，特別狂熱的
áspero aspérrimo 十分粗糙的
célebre celebérrimo 特別出名的
íntegro integérrimo 特別高雅的
livre libérrimo 特別自由的
mísero ("triste") misérrimo 非常不幸的
negro nigérrimo 特別黑的
pobre paupérrimo 很窮的
salubre salubérrimo 十分有益健康的
bonito pulquérrimo 特別漂亮的

Exceção: nobre nobilíssimo 特別高尚的

O pai da minha namorada é arquiarquimilionário. 我女朋友的爸爸超級超級富有。
O João é um rapaz supersuperdotado. João 非常有天賦。
Este alimento é hiperhipercalórico. 這個食物熱量非常高。
Este comboio é ultraultrarrápido. 這輛火車特別快。
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Exercícios 
36.1 Indique o grau superlativo absoluto sintético dos adjetivos. Use a regra geral.

36.2 Forme o superlativo dos adjetivos usando o sufixo -ÍSSIMO.

36.3 Use o grau superlativo absoluto analítico. 

Adjetivo

Grau normal Grau superlativo
[adjetivo + íssimoíssimo]

a. escuro
b. lento
c. forte
d. estreito
e. curto
f. comprido

Adjetivo

Grau normal Grau superlativo
[adjetivo + íssimoíssimo]

a. contente
b. feliz
c. feroz
d. amável
e. amigo
f. cansado
g. saboroso
h. sábio

Superlativo absoluto

sintético analítico
[muitomuito adjetivo]

a. caríssimo
b. pesadíssimo
c. nobilíssimo
d. humílimo
e. agradabilíssimo
f. pulquérrimo
g. dulcíssimo
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36.4 Escolha o sufixo correto (-íssimo, -érrimo ou -imo) para formar o grau superlativo absoluto 
sintético dos adjetivos.

36.5 Encontre o intruso.   找到與其他三項不同的詞

  Justifique a sua escolha.

a. péssimo, amargo, amigo, fiel

Justificação:                                                                                                                      

b. ótimo, máximo, felicíssimo, pior

Justificação:                                                                                                                      

c. livre, leal, amigo, crudelíssimo

Justificação:                                                                                                                      

d. rapidíssimo, pequenino, amaríssimo, máximo

Justificação:                                                                                                                      

e. quentíssimo, frigidíssimo, facílimo, amabilíssimo

Justificação:                                                                                                                       

f. nigérrimo, supereficaz, hiperativo, ultraleve

Justificação:                                                                                                                       

Adjetivo
Grau normal Grau superlativo

a. fácil

b. célebre

c. pobre

d. fiel

e. interessante

f. aplicado

g. veloz

h. horrível
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36.6 Complete as frases com as formas de superlativo dos adjetivos. Siga o exemplo.

Exemplo: O Miguel não está triste, está tristíssimo.  Miguel不是傷心，是很傷心啊。
O Miguel está triste, aliás está tristíssimo.  Miguel不止是傷心，簡直是傷心極了。

a. A tua filha não é inteligente, é                                            .
b. O leite não está quente, está                                               .
c. O meu cão não está gordo, está                                             .
d. O cavalo n.o 8 não é veloz, é                                              .
e. Este exercício é fácil, aliás é                                               .
f. Há muitas famílias pobres, aliás algumas são                                               .
g. Este café não é bom, é                                               .

36.7 Passe para português. 
    Deve usar obrigatoriamente um adjetivo no grau superlativo absoluto sintético. Siga o exemplo.

CHINÊS PORTUGUÊS

a. 那棵樹很高。          Aquela árvore é altíssima.

b. Rodrigo在課上特別專心。                                                               
c. 你的外套特別短。                                                               
d. 你的手有些冷，確實超級冷啊。                                                               
e. 這間大學的設施極好。                                                               
f. 我們在這裏使用超級先進的技術。                                                               
g. 科學家們正在進行極其重要的發明。                                                               
h. 去年經濟極其不景氣。                                                               

36.8 Traduza para chinês. 

PORTUGUÊS CHINÊS

a. O teu telemóvel foi caríssimo.                                                               
b. Eu estava com medo, mas o teste foi facílimo.                                                               
c. O meu marido ofereceu-me uma joia antiquíssima.                                                               
d. Comi uns pastéis de nata saborosíssimos!                                                               
e. Os produtos deste supermercado são fresquíssimos.                                                               
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36.9 Resolva as palavras cruzadas com o grau superlativo absoluto sintético dos adjetivos indicados.

25

15

20 9

11 L I M L

M R

6 N M 17

12 2 3 I M

13 R D T

24 L

1 D O 22 P N I

18 N

10 C U E 4 I S

14

23 Í S 8 E

Í

16 B M 5 N U X T

R

19 L

O

21 R

7 V E S

10. cruel

11. doce

12. fiel

13. frio

14. grande

15. humilde

16. livre

17. maléfico

18. miserável

19. nobre

20. pequeno

21. pobre

22. sábio

23. são

24. simples

25. veloz

1. acre

2. alto

3. amável

4. amigo

5. antigo

6. baixo

7. benevolente

8. célebre

9. cristão
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Advérbios em Advérbios em -MENTE-MENTE      以以		mentemente		  結尾的副詞結尾的副詞		

Gentilmente, relutantemente e superficialmente são advérbios que indicam o modo como a ação é 
realizada.

A professora esclarece gentilmente as nossas dúvidas.     老師給我們温柔地 / 親切地解答疑問。

O rapaz fez o trabalho de casa relutantemente.           男孩不情願地完成了作業。

Eles leram a notícia superficialmente.                         他們粗略（地）讀了下新聞。

Para formar o advérbio, junta-se o sufixo -mente à forma feminina do adjetivo. 

Na formação de advérbios em -mente, devemos ter em atenção os seguintes aspetos:

(a) pronúncia: a palavra que funciona como base mantém a sua pronúncia; neste caso, as 
vogais tónicas da base mantêm-se abertas ou semiabertas. 

claara  > claaramente  (á)
ceerta > ceertamente  (é)
curioosa > curioosamente  (ó)

(b) acentuação: como o sufixo -mente contém o acento principal da palavra (a sílaba 
-men- é a sílaba mais forte), o acento gráfico da base desaparece.

fácil > facilmente
rápida > rapidamente

(c) sintaxe: quando usamos dois ou mais advérbios em coordenação numa frase, apenas o 
último apresenta o sufixo -mente.  

“O outro respondeu, vaga e maquinalmente:
– É verdade, meu senhor, é verdade...” (Eça de Queirós)

“Está lá na sua cidadezinha, criando agora os netos, como criara os filhos, pacífica, 
honrada e banalmente.” (Jorge Amado)

 

Adjetivo   Adjetivo (feminino)  +  mentemente              =  Advérbio
alto/a alta +  mente altamente
claro/a clara +  mente claramente
fácil fácil +  mente facilmente
alegre alegre +  mente alegremente
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37.1 Forme advérbios a partir dos adjetivos indicados.

Adjetivo                    Advérbio em -mente

a. triste                                                            
b. inteligente                                                            
c. feliz                                                            
d. hábil                                                            
e. confortável                                                            
f. regular                                                            
g. amplo/a                                                            
h. sábio/a                                                            
i. saboroso/a                                                            
j. ameaçador/a                                                            

37.2 Complete as frases com advérbios em -mente. Siga o exemplo.

 Exemplo:  A Maria está alegre.
   Ela caminha alegremente para a escola.

a. A decisão foi justa.

 O juiz decidiu                                       .

b. O teu amigo foi muito amável.

 Ele recebeu-me                                       .

c. O debate foi amplo e tratou de muitos assuntos.

 Os deputados debateram                                       a situação da educação em Portugal.

d. Trata-se de um problema difícil de resolver.

 O país                                       resolverá o problema durante este ano.

e. O problema da imigração é anterior a 2015.

 Já                                       a ONU tinha alertado para este problema humanitário.

f. Sê cuidadoso!

 Ouve                                       !
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37.3 Complete as frases com advérbios em -mente. Observe o exemplo.

 Exemplo:   Eles fizeram tudo de forma correta e justa.
   Eles procederam correta e justamente.

a. O professor explicou a matéria de maneira clara e profunda.

O professor explicou a matéria                                                                                   .

b. A polícia agiu de forma pronta e enérgica.

A polícia agiu                                                                                   .

c. O João e a Inês leram o texto de modo pausado, claro e correto.

O João e a Inês leram o texto                                                                                   .

d. A Joana veste-se de modo confortável e adequado.

A Joana veste-se                                                                                          .

e. Vamos falar de forma franca e aberta!

Vamos falar                                                                                                !

37.4 Usar adjetivo ou advérbio?

  Escolha a palavra que completa corretamente a frase.

a. Por que motivo estás tão                                   ?    (irritado/ irritadamente)

b. O João conduz                                   o carro. (cuidadoso/ cuidadosamente)

c. João, preciso                                   da tua ajuda.    (imediata / imediatamente)

d. A resposta é                                   .    (fácil / facilmente)

e. Fala                                   !    (calma / calmamente)

f. A tua amiga está                                   encantadora!    (simples / simplesmente)

g. Ela traz um vestido muito                                   .    (simples / simplesmente)

h. É de um costureiro muito                                   !    (bom / bem)

i. Ela veste-se mesmo                                   !    (bom / bem)

j.                                   conseguirás falar como ela.    (difícil / dificilmente)



134 VOCABULÁRIO 
do PORTUGUÊS de Rui Pereira               

FOTOCOPIÁVEL© Instituto Politécnico de Macau 2021

37.5 Faça corresponder os advérbios em -mente aos significados que lhe correspondem. Siga o 
      exemplo.

37.6  Passe para português. 

    Deve usar advérbios em -mente, com base nos seguintes adjetivos:

cego      fixo      indevido      obediente      suave

CHINÊS PORTUGUÊS

a. 女孩兒把手輕輕（地）穿過頭髮。 A rapariga passou a mão                                
pelo cabelo.

b. 他不當地接受了這筆錢。 Ele recebeu o dinheiro                                .

c. 孩子乖乖（地）聽了爸爸的話。 A criança cumpriu                                    o 
que o pai lhe disse.

d. 士兵盲目（地）聽從上級的命令。 O soldado segue                                    as 
ordens dos superiores.

e. 他目不轉睛地盯着我。 Ela olhou-me                                    nos 
olhos.

37.7  Traduza para chinês.

a. O sol entrou suavemente no quarto atra-
vés da janela.                                                               

b. Os pescadores salvaram-se milagrosamente.                                                               

c. O dinheiro desapareceu misteriosamente.                                                               

d. O metro parou repentinamente.                                                               

e. Eu abri a porta lentamente.                                                               
 

claramente  a. 1. muitas vezes
frequentemente  b. 2. poucas vezes

lentamente  c. 3. devagar
prontamente  d. 4. depressa

rapidamente  e. 5. de forma evidente
raramente  f. 6. de forma imediata
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Prefixos  Prefixos  前綴前綴
Os prefixos são unidades que se colocam antes de nomes, adjetivos ou verbos para formar novas 
palavras, geralmente da mesma classe gramatical.

Significado dos prefixos
Os prefixos podem apresentar significados muito diversificados. 

Significados Exemplos Chinês

Repetição 重複 rerefazer
rerever

重 做 
重新看

Oposição, negação,
Contrariedade 否定，對立

ininfeliz
desdesligar

不快樂
關掉

Conjunção 連接
(ação em conjunto) 

cocoligar
cocooperar

聯合
合作

Movimento 動作 iimigrar
dedecrescer

移民
減少

Localização espácio-temporal  
空間時間位置

pré-pré-escola
sobresobrepor

幼兒園
交疊

Avaliação 評測 ultraultramoderno
subsubestimar

超現代化
低估

Dimensão 尺寸 miniminiférias
hiperhipermercado

迷你假期
大型超市

Quantificação 量化 bisbisavô
pluriplurianual

曾祖父
多年的

Identidade 身份 disdisfunção
pseudo-pseudo-escritor

功能失常
偽作家

Reflexividade 反射性 auto-auto-imune
autoautodestruição

自身免疫 
自我毀滅

Reciprocidade/bidirecionalidade  
互惠

entreentreajuda
interinterrelacionar

互助
互相關聯

Classe gramatical Bases Palavra derivada Chinês

nomes ataque
diretor
clima
marido

contra-ataque
subdiretor
microclima
ex-marido

反擊
副主任
微氣候
前夫

adjetivos capaz
contente
calórico
humano

incapaz
descontente
hipocalórico
sub-humano

無法
不滿意的
低能量的
非人的

verbos ligar
ver 
pôr
valorizar

desligar
prever
antepor
sobrevalorizar

關掉
預測
提前
高估

73
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38.1 Identifique a palavra que tem o significado de "editar outra vez" (再次編輯).

  a.   reeleger   b.   reeditar   

  c.   desligar      d.   transportar

38.2 Identifique a palavra que tem o significado de "expulsar para fora da pátria" (驅逐出家園).

  a.   importar   b.   exportar 

  c.   repatriar   d.   expatriar

38.3 Identifique a palavra que traduz corretamente 自我評估。

  a.   reavaliação  b.   heteroavaliação

  c.   autoavaliação  d.   subavaliação

38.4 Identifique a palavra que traduz corretamente 出口。

  a.   transporte  b.   emigração

  c.   importação  d.   exportação

38.5 Identifique a palavra que traduz corretamente 不公正。

  a.   justiça   b.   justiceiro

  c.   juiz   d.   injustiça
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Prefixo Prefixo RE-RE-
A ideia de repetição ('voltar a fazer', 'fazer novamente' 重新做) é expressa pelo prefixo re-. Junta-se 
preferencialmente a verbos (reeditar 重新編輯, reconstruir 重建) (cf. FICHA 33), mas também se 
junta a nomes que indicam eventos (reeducação 再教育, releitura 重讀).

Exercícios

39.1 Preencha a tabela com as palavras que completam corretamente o significado das 
palavras prefixadas. Siga o exemplo.

39.2 Complete as frases com as palavras que expressam os significados indicados entre 
parênteses. Siga o exemplo.

Exemplo:  É preciso refazer todo o trabalho. (voltar a fazer)  你必須重做所有的工作

a. Passados dez anos, vou                                   o Lin Xiao. (voltar a ver)

b. Não fiquei contente com a                                   do livro. (a nova edição)

c. A                                   dos trabalhos levou-me seis horas. (a nova avaliação)

d. Temos estes carros para                                   . (venda, outra vez)

e. Queres                                   a tua posição? (afirmar novamente)

f. Vou                                   o meu antigo lugar na empresa. (voltar a tomar)

g. Quando é que vão                                   os produtos esgotados? (voltar a pôr)

h. Tens de                                   o teu discurso. (voltar a escrever)

Palavra prefixada Voltar a…
Fazer um(a) … outra vez

a. recolocar colocar
b. reclassificação
c. reeducação, 
d. rematricular
e. reconstruir
f. revenda
g. reedição
h. reexame
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Nem sempre re- é um prefixo. Por exemplo, reger (統治，管理) não significa 'voltar a ger'; aliás, não 
existe sequer o verbo *ger. 

39.3 Selecione com X as palavras em que re- é um prefixo.

  a.   realizar      b.   reagir  

  c.   rebanho   d.   rebentar    

  e.   reescrita   f.   reformulação

  g.   recado     h.   reler  

  i.   reintegrar

39.4 Identifique a palavra que traduz corretamente 再版；新版。

  a.   recontagem  b.   reedição 

  c.   editar   d.   editor

39.5 Identifique a palavra que traduz corretamente 重新計算。

  a.   reescrita   b.   releitura

  c.   recontagem   d.   recandidatura
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Prefixo Prefixo DES-DES-

O prefixo des- é um prefixo muito usado para expressar valores de negação 否定, oposição 對立 
e privação 剝奪.

Ele pode ser colocado antes de nomes, adjetivos e verbos.

Significados

Associado a adjetivos, tem valor de negação.
desleal - 'não leal'  不忠誠的
desatento - 'não atento/pouco atento' 失神 分神

Com nomes, indica privação.
desatenção -  'ausência de atenção' 忽視
desordem - 'ausência de ordem' 紊亂

Quando se combina com verbos, o prefixo des- pode expressar:
(i)    ação em sentido contrário ao da base;

desativar - 'o contrário de ativar' 關閉
desconvocar - 'o contrário de convocar' 解雇 解散

(ii)   extração; 
desflorestar - 'tirar a floresta' 砍伐森林
destronar - 'tirar do trono' 廢黜 罷免 使…下台

(iii)  negação.
 desobedecer - 'não obedecer' 不服從

Bases Palavra derivada Chinês

nomes desatenção
desconfiança
descrédito

忽視
懷疑
不信任

adjetivos desleal
desonesto
desumano

不忠誠的
不誠實的
不人道的

verbos desabotoar
desativar
desmontar

解開
關閉
分開

                 Estou tão Estou tão descontente!descontente!
我太不高興了！我太不高興了！
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Exercícios

40.1 Complete a tabela com as palavras que funcionam como base. Siga o exemplo.

40.2 Complete as frases com as palavras prefixadas com des- que expressam os significados indi-
cados entre parênteses. Siga o exemplo.

Exemplo:  É preciso desfazer mala. (ação inversa à de fazer) 需要打開行李

a. O presidente vai                                    a reunião que está marcada para amanhã. (o contrário 
de convocar)

b. É preciso                                   todas as minas e bombas que estão no terreno. (o contrário 
de ativar)

c. Temos de                                   o acampamento rapidamente. (o contrário de montar)

d. Acabei de                                   o forno. (ação inversa à de ligar)

e. Estou a                                   o cinto. (ação inversa à de apertar)

f. Necessitamos de pôr fim a esta                                   . (ausência de ordem)

g. Ele ficou                                   com o resultado do jogo. (o contrário de contente)

h. A                                   arruína qualquer relação. (ausência de confiança)

i. Ninguém esconde o                                  provocado pelas declarações do Presidente.  (ausência 
de conforto)

j. Os dois países estão em                                   .  (ausência de acordo)

Palavra prefixada Significado:
"o contrário de…"

a. desabotoar abotoar
b. desfazer

c. desobedecer

d. descoser

e. desintoxicar

f. desatenção

g. desleal

h. desordem
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O facto de uma palavra se iniciar por des- não significa automaticamente que des- seja um prefixo. 
Por exemplo, desfazer (拆開) significa o 'contrário de fazer'; logo, pode ser decomposta em [des- + 
fazer]. Conclusão: des- é um prefixo.

Não podemos tirar a mesma conclusão em (o) desmaio 昏迷,  uma vez que esta palavra não tem 
qualquer relação com o mês de "maio". Assim, não faz sentido analisar a palavra em [? des- + maio]. 
Conclusão: neste caso, des- não é um prefixo. 

40.3 Selecione com X as palavras em que des- é um prefixo.

       a.   desde    b.   descolar

       c.   destapar   d.   desejo

       e.   despotismo   f.    deslealdade

       g.   descontente   h.   despachar

       i.    desaparecer

40.4 Identifique a palavra que traduz corretamente 分歧. 

        a.   desacordo   b.   acordo

        c.   concordar   d.   acordar

40.5 Identifique a palavra que traduz corretamente 懷疑. 

        a.   confiar    b.   desconfiar

        c.   confiança   d.   confiante



Ficha

4 1

142 VOCABULÁRIO 
do PORTUGUÊS de Rui Pereira               

FOTOCOPIÁVEL© Instituto Politécnico de Macau 2021

Prefixo Prefixo IN-IN-
 O prefixo in- é um dos prefixos mais produtivos para expressar a negação em português. 

 O prefixo in- pode juntar-se a nomes, adjetivos e verbos.

Significados

O prefixo in- pode denotar 
(i)  negação (incómodo 不舒適的, injusto 不公正的)
(ii) privação/ausência (incerteza 不確定的).

1. Existe um outro prefixo in- que significa 'movimento para dentro de': imigrar 移民, 
imergir 沉浸, importar 進口, etc. (cf. FICHA 33)

2. O facto de uma palavra se iniciar por in- não significa automaticamente que in- seja 
um prefixo. Vejamos dois casos: infeliz e início.

O adjetivo infeliz 不幸福的 significa 'não feliz' e pode dividir-se em [in- + feliz]. Conclusão:
in- é um prefixo.

Todavia, a palavra início 起源 não pode segmentar-se em [in- + *ício], uma vez que *ício 
não corresponde a uma palavra do português, nem está presente a ideia de negação. 
Assim, nesta palavra, in- não é um prefixo. 

Bases Palavra derivada Chinês

nomes indisciplina
injustiça
insegurança

違紀(行為) 
不公正
不安全

adjetivos ilegal
impuro 
incompleto

非法的
骯髒的 
不完整的

verbos indeferir
impossibilitar

否認 拒絕承認
使…變不可能

        
 

Yao Ming era Yao Ming era imbatível !imbatível !
姚明曾經是不可戰勝的！姚明曾經是不可戰勝的！



143VOCABULÁRIO 
do PORTUGUÊS de Rui Pereira               

FOTOCOPIÁVEL© Instituto Politécnico de Macau 2021

Exercícios

41.1  Complete a tabela com as palavras que funcionam como base. Siga o exemplo.

41.2 Selecione com X as palavras em que in- é um prefixo.

       a.   indecente   b.   indiano

       c.   indiretamente   d.   inteligente

       e.   íntimo    f.    incapaz

       g.   indagar   h.   injustiça

       i.    inválido

41.3 Identifique a palavra que traduz corretamente 不幸.

       a.   feliz    b.   felicitar

      c.    felicidade   d.   infelicidade

41.4 Identifique a palavra que traduz corretamente 不安全的.

       a.   seguro    b.   segurar

       c.   inseguro   d.   segurança

 

Palavra prefixada O contrário de…

a. incerto 不確定的 certo
b. indisciplina 違紀

c. inativo 不活躍的

d. infidelidade 不忠誠

e. invulgar 不尋常的

f. inútil  無用的

g. incompreensível  無法理解的

h. invisual 盲的
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Formas do prefixo

O prefixo in- (negativo) tem quatro variantes gráficas.

Foneticamente, este prefixo tem três realizações diferentes:

1)  i- nasal: [i)] (indireto, invisível, impossível, imbatível)

2)  i- oral:  [i] (ilegal, imaterial, irreal) 

3)  i- oral seguido de n:  [in] (inútil, inacabado) 

41.5 Forme palavras, ligando as formas do prefixo às bases adequadas.

41.6 Complete as palavras com as formas adequadas do prefixo.

i-        ir-        im-        in-

      legítimo

      limitado

      líquido

      modesto

      apto

      certo

      cómodo

      comunicável

      completo

      consciente

      eficaz

      exato

      justo

      pessoal

      popular

      próprio

      deferir

      útil

      válido

      racional

      realista

      disciplina

      eficácia

      justiça

      segurança

Prefixo
(forma escrita) Base Exemplos

i- começa com L-, M-, N- ilegal, imaterial, inato
非法的，無形的，先天的

ir- começa com R- irreal
虛幻的

im- começa com P- ou B- impossível, imbatível
不可能的,無與倫比的

in- todas as outras situações indireto, invisível, inútil
節間的,無形的,無用的

Prefixo Bases Palavras prefixadas

i-

ir-

in-

im-

formal
puro
legal
real
material
seguro
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41.7 Complete as frases com as palavras prefixadas com i-, ir-, in- ou im- que expressam os signifi-
cados indicados entre parênteses. Siga o exemplo.

Exemplo:  O que estás a fazer é irregular. (não regular)  現在做的是不合規的。

a. Não quero fazer nenhuma                                   . (o contrário de legalidade)

b. Mas isso é                                   . (não lógico)

c. Essa atitude é                                   de um ser humano. (não próprio)

d. O seu trabalho está                                   . (não completo)

e. O que ele fez é                                   . (não correto)

f. O valor do teu estudo é                                   . (não discutível)

g. Eu sou uma pessoa                                   . (não significante)

h. As preposições são palavras                                   . (não variável)

i. O que tu fizeste é                                   . (não vulgar)

j. Ela teve uma atitude                                   . (não racional)

k. Eles têm estado                                   . (não ativo)

l. O deputado teve uma atitude                                   . (não adequado)

m. O juiz foi                                   aos teus argumentos. (não sensível)

41.8 Faça corresponder as palavras prefixadas aos seus sinónimos. Siga o exemplo.

infinito a. 1. parado

impuro b. 2. ilimitado

indeferir c. 3. raro

infeliz d. 4. recusar

invulgar c. 5. sujo

inativo f. 6. triste
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Prefixo Prefixo ANTI-ANTI- e  e CONTRA-CONTRA-
Anti- e contra- transmitem a noção de oposição 傳達相反的意思.

1. Anti- 
Combina-se com nomes ou com adjetivos.

As palavras formadas a partir de nomes não sofrem a flexão de número.
manifestações antiaborto 反墮胎游行
sistemas antimíssil 反導系統
medicamentos antigripe 抗流感藥物

2. Contra- 

Denota oposição, mas no sentido de reação à realidade que a base denota.
contra-ataque 反擊: ‘ataque em resposta ao ataque do adversário’
contrapeso 砝碼: ‘peso que se destina a equilibrar um outro peso’

Junta-se essencialmente a nomes, mas é possível aplicá-lo a adjetivos e a verbos.

Bases Palavras derivadas Chinês

Nomes de 
entidades

anti-herói
antitabaco
antivírus
anti-rugas

反英雄
抗煙草
殺毒軟件
抗皺

Nomes de 
eventos

antidesemprego
antigripe

抗失業
抗流感

Adjetivos antiaéreo
antidesportivo
antipessoal
antissísmico

防空
違反體育道德
殺傷的 反人類的
抗震

Bases Palavras derivadas Chinês

Nomes contracapa
contramão
contraexemplo

封底
反流 逆向
反例

Adjetivos contrarrevolucionário
contrafeito
contraindicado

反革命
偽 造 
禁忌

Verbos contrabalançar
contradizer
contra-argumentar

抗衡
抵觸 駁斥
爭論
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Exercícios

42.1 Complete as frases com as palavras formadas com anti- que expressam os significados  
 indicados entre parênteses. Siga o exemplo.

Exemplo: Está a acontecer uma manifestação antiaborto. (em oposição ao aborto)  
     正在進行反墮胎示威活動.

a. Foi lançado um novo creme                                   . (que previne as rugas)

b. O Governo lançou novas medidas                                   . (que combate o uso do tabaco)

c. A Coreia do Sul instalou um sistema de defesa                                   . (que protege de qualquer 
míssil)

d. O jogador foi acusado de comportamento                                         . (contrário ao espírito 
desportivo)

e. A ONU lançou uma campanha contra o uso de minas                                 (que pretendem 
atingir as pessoas)

42.2 Complete as frases com as palavras formadas com contra- que expressam os significados  
 indicados entre parênteses. Siga o exemplo.

Exemplo: Isto um contraexemplo do que se deve fazer. (exemplo contrário a determinada ideia)  
        這是應該要做之事的反例.

a. O automóvel circulava em                                     na A1. (na mão contrária, isto é, em sentido 
ou direção contrária)

b. A empresa foi condenada por fabricar produtos                                   . (feitos contra o original, 
ou seja, falsificados)

c. Este medicamento é                                     para quem sofre do coração. (não indicado)

d. Pode encontrar essa informação na                                     do livro. (lado oposto à capa)’

e. A testemunha acabou por se                                          . (dizer algo contrário ao que tinha 
dito antes)

f. Rui Costa ganhou o                                     . (corrida contra o relógio) 

42.3 Identifique a palavra que traduz corretamente 反擊.

        a.   contraofensiva   b.   contrassenha

        c.   contraluz   d.   contra-ataque

42.4 Identifique a palavra que traduz corretamente 反社會的.

        a.   antissocial   b.   anti-higiénico

        c.   anti-infeccioso   d.   anti-Trump
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Prefixos de localizaçãoPrefixos de localização      
Muitos prefixos expressam noções de localização: ‘acima de’, ‘abaixo de’, ‘além de’, ‘fora de’, 
‘dentro de’, ‘no meio de’, etc. 
Estas noções podem aplicar-se em referência ao espaço/lugar ou ao tempo.

Prefixo Significado
Exemplos

'lugar' 'tempo'

ante- antes de antecâmara 前廳
antessala 接待室

antever  預想 預兆
anteontem 前天

ex- fora de / 
anterior

exorbital 超過範圍的
expatriar 流放海外

ex-patrão 前僱主
ex-professor 前教師

extra- fora de extracurricular 課外的
extravasar 溢出，越權

infra- abaixo de infrassom 次聲波

inter- entre, no meio de intercontinental 洲際

intra- dentro de intrauterino 子宮內

meso- no meio de mesoderme 皮膚中的

pré- antes de pré-andino 安第斯山脈之前的 pré-universitário 大學預科的
pré-escola 學前的

pós- depois de pós-palatal 後顎 pós-cirurgia 手術後的

recém- recentemente recém-nascido 新生兒的

sobre- acima de sobrecapa 夾克
sobrevoar 飛越

supra- acima de supracitar 到上文
suprapartidário 超越黨派的，
                             黨派至上的

sub- abaixo de subcave 地下室之下的一層

trans- além de transiberiano 穿越西伯利亞
transpor 運輸

ultra- além de ultramar 海外
ultrapassar 超越
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Exercícios
43.1 Complete a tabela com as palavras em falta. Siga o exemplo.

Palavra prefixada Significado

a. extraprograma fora do       programa           
b. ex-marido                                                      anterior

c. intercomunicador                                                      entre salas

d. infravermelho abaixo do                                                              
e. intramuros dentro dos                                                            
f. pré-escola antes da                                                                
g. pós-guerra depois da                                                              
h. sobremordomo                                 que está acima de outros mordomos

i. recém-casado                                 recentemente

j. subempreiteiro                                 que está abaixo de outro empreiteiro

k. supradesignado                                 acima

l. transmigração                                 de um lugar para outro

m. ultramaratona                                 com distância superior ao normal

43.2 Complete as frases com as palavras prefixadas que expressam os significados indicados  
 entre parênteses. Siga o exemplo.

 Exemplo:  Esta é uma instituição transregional. (além do regional) 跨區域的

a. Vou apanhar o                                          . (comboio que faz a ligação entre cidades)

b. O meu filho tinha chegado na                                             . (dia anterior à véspera)

c. A tua filha já é uma                                               . (antes de adolescente)

d. Nós damos assistência técnica no período                                       . (depois da venda)

e. A minha escola está a realizar um torneio                                        . (entre turmas)

f. A equipa de futebol está em                                        . (rendimento abaixo do normal)

g. As leis da cidade não se podem                                      à Constituição. (pôr acima de)

h. Este é um acordo                                             . (que vai para além das fronteiras)
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Prefixos de quantificaçãoPrefixos de quantificação    
Existem prefixos que expressam quantidades, a maioria deles com valor de numerais. Formam 
sobretudo nomes e adjetivos. 

Denotam quantidades precisas os prefixos com valor de:
(i) cardinais 

Prefixos
Palavras derivadas

Nomes Adjetivos

ambi- ambidestreza 雙手共用 ambivalente 有雙重意義的，兩用的

bi- bicampeão 雙連冠的或兩次奪冠的 bianual 兩年一次的

mono- monomotor 單發動機 monoparental 單親的

multi- multifunções 多功能 multifacetado 多方面的

pluri- plurifunções 多重功能 plurianual 多年的

poli- politraumatismo 多重創傷 polivalente 多用的

quadri/u- quadrúpede 四組的 quadriangular 四邊形的

tri- tricampeão 三連冠或三次奪冠的 trifásico 三相的

uni- unidose 單人份 獨一份 unifamiliar 單一家庭的

Numeral cardinal Prefixos Palavras derivadas

1- um 
uni- unifamiliar 單一家庭的, unilinear 單線的 單一方向

mono- monoparental 單親的, monossilábico 單音節的

2 - dois
bi- bianual 一年兩次的, bilateral 雙邊的, bipolar 雙極的

di- dissílabo 雙音節的

3 - três tri- trifásico 三相的, trissemestral 三季度的

4 - quatro
quadr- quadriangular 四個角度的, quadrúpede 四足的

tetra- tetracampeão 四連冠或四次奪冠的

5 - cinco penta- pentacampeão 五連冠或五次奪冠的

6 - seis hexa- hexapétalo 六瓣花瓣的, hexassílabo 六音節的

7 - sete hepta- heptágono 七邊形, heptassilábico 七音節的

8 - oito octo- octógono 八邊形的, octodecimal 十八面體

9 - nove enea- eneassilábico 九音節的, eneágono 九邊形

10 - dez deca- decassílabo 十音節, decagonal 十邊形的
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(ii) multiplicadores

(iii) fracionários (implicam uma divisão em partes) 

(iv) totalizadores (indicam a totalidade de um conjunto)

Denotam quantidades imprecisas, com o valor de 'muitos, vários, diversos':

Múltiplo Prefixos Palavras derivadas
x 10 deca- decagrama 十克, decalitro 十升

x 100 hecto- hectograma 百克 (公兩), hectolitro 百升 (公石)

x 1000 quilo- quiloampere 千安培, quilocalorias 千卡, quilograma 千克, quilohertz 千赫

Fração Prefixos Palavras derivadas
:10 deci- decigrama 公厘, decímetro 公寸, decilitro 公升
:100 centi- centigrama 厘克, centímetro 厘米, centilitro 厘升
:1000 mili- miligrama 毫克, milímetro 毫米, mililitro 毫升

Total Prefixos Palavras derivadas

tudo, todos/as
包括所有的

ambi- (conjunto de dois elementos)
雙…的

ambidextro, ambivalente
雙手通用的, 有雙重意義的，兩用的

omni-   全…的

omnicriador 全能造物者, 
omnidirecional 全方向的, 
omnipotente 全能的, 
omnipresente 無所不在的

pan-   泛…的
pan-asiático 泛亞洲的, 
pancromático 全色的, 
pan-islâmico 泛伊斯蘭的

Quantidade Prefixos Palavras derivadas

muitos, vários 
很多的，多樣的

multi-
multiangular 多角度的, multibanco 跨行的 (取款機), 
multic(ol)or 彩色的, multifacetado 多方面的, 
multirracial 多種族的, multirriscos 多重風險的

pluri-
plurianual 多年的, pluricelular 多個細胞的, 
plurifunções 多種功能的, pluripartidário 多黨派的

poli-
policultura 多文化, politraumatismo 多重創傷, 
polivalente 多用的, polivitamínico 多種維他命的
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44.1 Na poesia, os versos são classificados em função do número de sílabas métricas.
      Complete a tabela com as palavras indicadas. Siga o exemplo.

decassilábico 十音節的,  octossilábico 八音節的,  pentassilábico 五音節的,  tetrassilábico  
四音節的,    hexassilábico 六音節的,    dodecassilábico 十二音節的,    heptassilábico 七音節的,  
eneassilábico 九音節的,    monossilábico 單音節的,     trissilábico 三音節的,    dissilábico 雙音節的

 Número de sílabas Verso…

1                                          
2                                          
3                                          
4                                          
5                                          
6                                          
7                                          
8                                          
9                                          

10                                          
11 hendecassilábico    十一音節的
12  

44.2 Na Geometria, os polígonos 多邊形 (figuras geométricas com três ou mais lados) são classi -
  fi cados em função do número de lados que possuem. Complete com as palavras indicadas. 

octógono 八角形,   pentágono 五邊形,   triângulo 三角形,   hexágono 六邊形,       
heptágono 七邊形,   decágono 十邊形,   eneágono 九邊形

Número de lados Nome do polígono  多邊形

3                                          
4 quadrado     正方形

5                                          
6                                          
7                                          
8                                          
9                                          

10                                          
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44.3 Complete as frases com as palavras que se seguem. Siga o exemplo. 
    Já reparaste que o Zhou Li é ambidextro. (usa tanto a mão esquerda como a direita)  雙手並用左右開弓

quadrúpede 四足的,  bípede 雙足的,  monomotor 單發動機,  décima 第十,  centésima 第一百, 
mil 千,  unifamiliar 單一家庭的,  tetracampeão 四連冠,   quilograma (Kg) 千克, 

multicolor 彩色的,   omnipotentes 全知全能的

a. Este avião é um                                           .( tem apenas um motor)

b. Eles vivem numa habitação                                          . (com apenas uma família)

c. O Homem é um animal                                           . (caminha em dois pés)

d. Já o cão é um                                          . (caminha sustentado em quatro patas)

e. O Benfica é                                           . (campeão quatro vezes seguidas)

f. Vai ao supermercado comprar um                                            de arroz.(1000 gramas)

g. O teu guarda-sol é                                           . (tem muitas cores)

h. Alguns imperadores e reis antigos eram                                           . (tinham todos os poderes).

i. Um quilómetro (km) é composto por                                            metros. 

j. Um centímetro (cm) corresponde a uma                                           parte de um metro.

k. Um decilitro (dl) corresponde a uma                                            parte de um litro.

44.4 Complete as frases com as palavras adequadas. Use as palavras que se seguem sem as repetir.

ambidextro 雙手通用的,  monoparental 單親的,  multiusos 多功能,  bianual 兩年一次的, 
trifásico 三相的,   quadrúpede 四足的,   plurianual 多年的, 

politraumatismo 多發創傷,   pentagonal 五角形的

a. Quando uma pessoa usa bem as duas mãos, diz-se que é                                     .
b. Se um evento se realiza duas vezes por ano, é um evento                           . Se dura vários anos, 

é                                     .
c. Se a família integra apenas um dos pais (o pai ou a mãe), diz-se que é uma família

                                     .
d. Se um pavilhão puder ser usado para diversos tipos de eventos (desporto, concertos, conferên-

cias, etc.), diz-se que é um pavilhão                                     .
e. Se alguém teve um acidente e teve ferimentos em diversas partes do corpo, diz-se que sofreu 

um                                          .
f. Como o cavalo caminha sustentado em quatro patas, é um                                     .
g. Para termos três fases de corrente elétrica em casa, precisamos de um contador

                                     .
h. Uma estrela com cinco pontas é uma estrela                                     .
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Prefixos de dimensãoPrefixos de dimensão

Vários prefixos expressam conceitos relativos à dimensão (‘grande/pequeno’): cf. megaconcerto  
大型演出: 'concerto muito grande'; minitorneio 小型比賽: 'torneio (muito) pequeno'.
Geralmente juntam-se a nomes.

Exercícios

45.1  Complete a definição das palavras prefixadas com a palavra em falta. Siga o exemplo.

 Palavras prefixadas Significado

a. microfilme filme   com documentos em dimensões reduzidas

b. minigolfe pequeno campo de                                   
c. maxiestimativa                                   ampla

d. macroestrutura                                   de grandes dimensões

e. microesfera                                   de pequenas dimensões

f. minissérie                                   com poucos episódios

g. megajulgamento                                   muito grande 

Prefixo Significado Exemplos

macro-
grande

macroestrutura 宏觀架構
maxi- maxissaia 長裙

mega- (muito) grande
megaevento 大型活動
megajulgamento 大型審判

micro- (muito) pequeno
microclima 微型氣候
microfilme 微電影

mini- pequeno
miniférias, 小型假期(迷你假期) 
minissérie, 迷你劇集

   

         

Gosto de jogar Gosto de jogar minigolfe minigolfe !!
我喜歡打迷你高爾夫！我喜歡打迷你高爾夫！
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45.2 Complete as frases com as palavras que se seguem. 

microanálise 微量分析    megaconcerto 大型演出    
macromolécula 大分子    minitorneio 小型比賽

            

a. Os U2 vão dar um                                      em Lisboa. 

b. Os tenistas vão realizar um                                      em Macau. 

c. O senhor precisa de fazer uma                                      da urina. 

d. O objetivo era a cristalização de uma                                      biológica. 

45.3 Escolha a palavra correta para cada situação.

a. macroscópica 肉眼可見的        microscópica 用顯微鏡才可見的 

A célula                                     , pela sua pequenez, só é visível através de instrumentos especiais.

A célula                                           pode ser vista a olho nu, sem auxílio do microscópio.

b. macroestrutura 宏觀架構        microestrutura 微觀架構

A                                     , ou seja, a sua composição interna, afeta profundamente as propriedades 
de um material.

Os grandes departamentos de uma empresa constituem a sua                                     . 
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Prefixos de avaliaçãoPrefixos de avaliação
Alguns prefixos atribuem valor avaliativo às palavras em que ocorrem, ou seja, expressam concei-
tos como 'muito/pouco elevado' (arquimilionário 大富豪 千萬富豪, extralargo 超長的, sobredotado 
天賦異稟的, superfino 超級細膩的 極為精緻的, ultracómodo 極為舒適的).

Exercícios

46.1 Complete a definição das palavras prefixadas com a palavra em falta. Siga o exemplo.

Bases Palavras prefixadas Chinês

nomes hiperventilaçãoventilação
subprodutoproduto
super-homemhomem
meia-dosedose

過度換氣
副產品 
超人
半份

adjetivos extralongolongo
ultramodernomoderno 
superdelicadodelicado
hiperseletivoseletivo

超長的 
超現代的
極為精巧的
精挑細選的

verbos subfaturarfaturar
infraconsumirconsumir

降低發票價值
過低消費

   Palavras prefixadas Significado

a. hemisfério metade da        esfera            terrestre

b. ultramoderno para além do que se considera                                     

c. super-homem                                     com qualidades superiores

d. meia-dose metade de uma                                     

e. extralongo mais                                      do que o normal

f. subproduto                                     derivado de outro

g. hiperluxuoso muitíssimo                                      

h. infrassom                                      não audível
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Significado dos prefixos

Na sua origem, alguns destes prefixos indicam uma localização espacial, explicitando que algo está 'acima 
de' (hiper-, sobre-), 'abaixo de' (hipo-, sub-), 'para além de' (ultra-), 'para fora de' (extra-), 'aquém de' 
(infra-). Daí transitaram para a ordenação numa escala de valores avaliativos, como 'superior/inferior' ou 
'favorável/desfavorável'.

Prefixo Significado Exemplos

arqui- superior
高級的

arquirrival, arquiduque, arqui-inimigo
死敵，太公，大公爵，宿敵

extra- além de / superior
超越的 最高級的

extralargo, extraordinário
超長的，極不尋常的

hiper-
grau excessivo
太…

hiperdosagem, hipersensibilidade
過量，過分敏感 (高敏感度)

ultra-
para além de / grau excessivo
極...的

ultrarrigoroso, ultrassensível
極為靈敏的，超級靈敏的

hemi-

metade de / meio
一半的 中間的

hemiciclo, hemisfério
半圓形，半球

semi- 
semi-inconsciente, semiautomático, semicerrar
半無意識的，半自動的，半閉眼

meio-/meia-
meio-irmão, meio-sal, meio-tom
同父異母/同母異父的兄弟，不怎麼鹹的，半音

hipo-

abaixo / aquém de
低的 靠下面的

hipomobilidade, hipotensão
活動性減少，低血壓

infra-
infra-humano, infra-avaliado, infradesenvolver
非人的，過低評價的，過低發展

sub-
subdesenvolvimento, sub-humano, subnutrir
發展落後，非人的，營養不良的

super-
de qualidade excelente, muito
非常的

superideia, superbom, superconfortável
特棒的主意，特別棒，特別舒適

sobre-
em excesso
太…的

sobre-endividamento, sobrelotação, sobrefaturar
過多負債，超載，提高發票價值
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46.2 Complete as frases com as palavras que se seguem. Respeite o significado indicado entre 
           parênteses.

arqui-inimigo 主要敵人;宿敵     extralargo 超(加)长     hipersensibilidade 高靈敏度  
meio-irmão 同父異母;同母異父的兄弟     multimilionário 千萬富翁     semicírculo 半圓形 

semilimpo 半乾淨的    sobredotado 天賦異稟的    superfino 極為精細的 非常細的    ultracómodo 超級舒適
meio-chinês 半個中國人（在中國生活多年，已經具有中國特點的外國人） 

a. O João é                                           . (que tem muitos milhões)

b. Eles tinham um                                           . (inimigo muito antigo)

c. Este sofá é                                           . (muitíssimo cómodo)

d. Mandei construir no quarto um armário                                           . (muito largo)

e. Esta caneta tem um bico                                         . (muito fino)

f. Tenho um aluno excelente. Acho que é                                          . (que tem dotes acima da média)

g. Soube hoje que tenho um                                         . (irmão apenas por parte do pai ou da mãe)

h. Para ouvirem melhor a explicação, façam um                                       à minha frente. (metade 
de um círculo)

i. Ele vive há tanto tempo na China que já é                                         . (metade chinês)

j. O quarto não está totalmente limpo. Apenas está                                         . (limpo pela metade)

k. Eu tenho                                         à luz. Por isso, uso óculos de sol. (sensibilidade excessiva)

46.3 Escolha a palavra correta para cada situação.

a. sub-humano 低於常人的 非人的           sobre-humano 超於常人的

Ele nunca se queixa. Tem uma capacidade                                          para suportar a dor.

Há pessoas muito pobres, que vivem em condições                                         .

b. hipotensão 低血壓            hipertensão 高血壓

A minha avó tem a tensão muito alta. Tem                                      .
Durante a gravidez, a Teresa tinha sempre a tensão muito baixa. Acho que tinha                                     . 

c. subfaturar 降低發票額           superfaturar 抬高發票額

A fraude consistia em                                em mais 30% o valor real das encomendas.

A empresa foi acusada de                               o valor da mercadoria, ou seja, declarava um preço 
mais baixo para fugir aos impostos.
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46.4 Complete as frases com as palavras que se seguem. Não pode repetir palavras.

arqui-inimigo 主要敵人;宿敵     extralargo 超(加)長     hipersensibilidade 高靈敏度   
meio-irmão 同父異母;同母異父的兄弟     meio-chinês 半中式的     multimilionário 千萬富翁      

semicírculo 半圓形     semilimpo 半乾淨的     sobredotado 天賦異稟的    
superfino 極為精細的 非常細的      ultracómodo 超級舒適

a. O Luís ganhou muito dinheiro. Está                                         . 
b. Eles tinham um                                         , ou seja, um inimigo muito antigo. 

c. Podemos comprar o bilhete pela internet. É                                         .  
d. Mandei fazer um sofá                                         . Cabe lá toda a família.

e. Gosto deste lápis porque tem um bico                                         . 
f. Acho que o Gabriel é                                         pois aprende tudo com muita rapidez. 

g. O Tiago é                                       do Pedro.

h. Desenhem um                                       na folha de papel. 

i. Ele está há tanto tempo em Pequim que já é                                         .
j. A sala apenas está                                         pois a empregada não limpou debaixo dos sofás.

k. Alguns animais têm uma                                         auditiva.

46.5 Identifique a palavra que traduz corretamente  不一般的；不尋常的。

  a.   extraordinário       b.   hiperativo

  c.   meia-lua         d.   ultracorreção
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Palavras compostasPalavras compostas  複合詞彙複合詞彙

A composição designa a formação de uma palavra a partir de duas ou mais bases (詞基), sejam 
radicais (詞根) ou palavras (單詞).

Em função do tipo de bases usados, distinguem-se dois tipos de composição:

i. Composição morfológica: junção de dois (ou mais) radicais (cf. biblioteca = biblio-書籍的、
文獻的 + -teca 柚木) ou de um radical e uma palavra (agricultura 農業= agri- 農業的、植物的 + 
cultura 種植); 

ii. Composição morfossintática: junção de duas ou mais palavras (abre-latas 開罐器 = abre 
打開 + latas 罐頭盒).

Embora existam exemplos de adjetivos e verbos compostos, a maioria das palavras compostas 
pertence à classe dos nomes.

Compostos morfológicos Compostos morfossintáticos

herbívoro  食草動物
(come erva)

papa-formigas  食蟻獸
(come formigas)

biblioteca  圖書館
(depósito de livros)

guarda-roupa  雨傘
(depósito de roupa)

luso-brasileiro  葡萄牙-巴西的
(português e brasileiro)

surdo-mudo  聾啞人
(surdo e mudo)

Palavras compostas

Nomes
abre-latas  開罐器

andar-modelo  樣板間

Adjetivos
luso-chinês  葡萄牙-中國的

socioeconómico  社會經濟的

Verbos
bem-fazer  做好事

maldizer  咒罵 

BibliotecaBiblioteca
圖書館圖書館

Abre-latasAbre-latas
開罐器開罐器

75

76
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Compostos morfológicosCompostos morfológicos
Os compostos morfológicos incluem pelo menos um radical, geralmente de origem grega ou 
latina.

Este tipo de compostos caracteriza-se pela presença de uma vogal de ligação entre os elementos 
compositivos. As vogais de ligação são geralmente <i> e <o>.

Incluem-se também nos compostos morfológicos os vocábulos que resultam da aglutinação de 
duas palavras. 
Exemplo: corrimão 扶手 = corr(er) + i + mão 

Exercícios

48.1 Forme palavras compostas com os elementos indicados.

Esquemas compositivos Exemplos

Radical + Radical
cronómetro  計時器
aqueduto  引水渠
geologia  地質學

Radical + Palavra
luso-chinês  中國-葡萄牙的
ibero-americano  伊比利亞-美洲的
sociopolítico  社會政治的

Vogal de ligação Exemplos

i
homiicida  殺人犯   
voltíímetro  電壓表
agriicultura  農業

o
filoosofia  哲學
ortoografia  書寫規則
termóómetro  温度計

Elementos Palavras compostas Chinês

a. água + ardente 燒酒

b. perna + alta 有細長腿的鳥類

c. vinho + agre 醋

d. plano + alto 高原
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Radicais de origem grega

Radicais de origem latina

Posição
Sentido Exemplos Chinês

esquerda direita
antrop(o)- ‘homem’ 人類 antropologia 人類學
arque(o)- ‘antigo’ 古老的 arqueologia 考古學
cal(i)- ‘belo’ 美好的 caligrafia 書法
etn(o)- ‘raça’ 種族 etnografia 民族學
mel(o)- ‘música’ 音樂 melomania 音樂迷
ort(o)- ‘correto’ 符合規則的 ortografia 書寫規則
...

-algia ‘dor’ 疼痛 nevralgia 聖經痛

-arquia ‘comando, governo’
統帥、指揮；統治、管理 monarquia 君主制度

-cracia ‘poder’ 權力 democracia 民主制
-fag(o,a) ‘que come’ 吃 antropófago 食人肉者
-fil(o,a) ‘amigo’ 朋友 zoófilo 保護動物者

-fobia ‘medo, inimigo’ 
害怕；敵對的 fotofobia 不喜光

-gamia ‘que casa’ 結婚 monogamia 一夫一妻制
-gen(o,a) ‘que gera’ 生成 cancerígeno 致癌物
-grafia ‘escrita’ 書寫 biografia 傳記
-latria ‘culto’ 崇拜 idolatria 偶像崇拜
-log(o,a) ‘estudo’ 研究 biólogo 生物學家
-metro ‘medida’ 計量 termómetro 温度計 
-morfia ‘forma’ 形狀 polimorfia 多晶體 
-nomia ‘lei, regra’ 規律；規則 economia 經濟
-scopio ‘que vê’ 看 microscópio 顯微鏡

Posição
Sentido Exemplos Chinês

esquerda direita
calor(i)- ‘calor’  熱 calorífero 加熱器
ign(i)- ‘fogo’  火 ignífugo 防火的
pisc(i)- ‘peixe’  魚 piscicultura 水產
...

-cida ‘que mata’  表“殺死” inseticida 殺蟲劑
-cola ‘que cultiva’  表“培養” avícola 家禽飼養
-duto ‘que transporta’  表“傳輸” aqueduto 引水渠

-fer(o,a) ‘que contém, ou produz'  
表“包含；生產” aurífero 含金的、產金的

-forme ‘que tem forma de'  
表“具有甚麼形狀的” floriforme 花狀的

-fug(o,a) ‘que afasta’  表“離開 ” centrífugo 離心的
-par(o, a) ‘que produz’  表“生產” ovíparo 卵生的
-vor(o, a) ‘que come’  表“吃” carnívoro 食肉的
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Alguns elementos compositivos podem ocorrer à esquerda ou à direita do composto.

Exercícios

48.2 O radical -teca exprime a ideia de coleção, lugar de armazenamento 表示“收集、收藏”).
    Tente adivinhar o tipo de lugar designado por cada um dos compostos em -teca indicados.

Lugar onde há…  這個地方有…

biblioteca   a. 1. discos
cinemateca   b. 2. filmes
dactiloteca   c. 3. jogos

discoteca   d. 4. joias antigas e pedras preciosas
enoteca, vinoteca   e. 5. registos de som

fonoteca   f. 6. livros
ludoteca   g. 7. mapas

mapoteca   h. 8. obras de pintura
papiroteca   i. 9. papiros
pinacoteca   j. 10. vídeos
videoteca   k. 11. vinhos

48.3 O radical -logia exprime a ideia de estudo, ciência (表示“研究”；表示“科學”).
    Relacione os compostos em -logia com os objetos de estudo indicados. Siga o exemplo.

Exemplo: biologia - ciência que estuda a vida (a.7) 生物學

              Ciência que estuda… 這個地方有…
biologia   a. 1. animais

climatologia   b. 2. clima
cosmologia   c. 3. crimes

criminologia   d. 4. minerais
mineralogia   e. 5. sociedade humana

sociologia   f. 6. universo (cosmos)
virologia   g. 7. vida

vulcanologia   h. 8. vírus
zoologia   i. 9. vulcões

Elemento 
compositivo Sentido

Posição
esquerda direita

-antrop- ‘homem’  
表“人類的”

antropologia
人類學（人類）

filantropo
慈善家（人）

-fil- ‘amigo / que ama’ 
表“友愛”；表“喜愛”

filosofia
哲學（喜愛）

cinéfilo
影迷（喜愛）
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48.4 A medicina divide-se em várias especialidades, conforme os problemas de saúde e a parte do 
  corpo analisada. Faça corresponder as doenças às especialidades médicas. Siga o exemplo.

Doença que afeta… 
此疾病影響...

a.   aparelho digestivo 消化系統

b.   cérebro e sistema nervoso 大腦及神經系統

c.   comportamento e processos mentais 行為與思維

d.   coração 心臟

e.   crianças 兒童

f. 3   dentes 牙齒

g.   olhos 眼睛

h.   ossos e articulações 骨骼和關節

i.   ouvidos, nariz e garganta 耳鼻喉

j.   pele 皮膚

k.   rins 腎臟

l.   sangue 血液

m.   sistema reprodutor feminino 女性生殖系統

n.   sistema respiratório (pulmões…) 呼吸系統（肺）

o.   sistema urinário e sistema reprodutor masculino 
               男性泌尿及生殖系統

48.5 O radical -duto significa ‘canal’, ‘que transporta’ (表示“管道”，表達“傳輸”). Complete com os 
    nomes das substâncias indicadas. 

        água 水   gás 氣   petróleo 油   álcool 酒精   ovos 卵子   fios elétricos 電線
 

Especialidade médica 
醫學專業

1. cardiologia 心臟病學

2. dermatologia 皮膚病學

3. estomatologia 口腔學

4. gastroenterologia 胃腸病學

5. ginecologia 婦科

6. hematologia 血液學

7. nefrologia 腎病學

8. neurologia 神經學

9. oftalmologia 眼科學

10. ortopedia 骨科

11. otorrino (laringologia) 耳鼻喉科學

12. pediatria 兒科

13. pneumologia 肺病學

14. psicologia 心理學

15. urologia 泌尿學

Compostos em -duto Canal que transporta…  傳輸管道

a. alcoolduto

b. aqueduto

c. eletroduto

d. gasoduto

e. oleoduto

f. oviduto
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48.6  O radical -cida que ocorre no fim de palavra significa ‘que mata’  (表示“死亡、殺害”). 
 Complete as frases com as palavras que seguem. Siga as instruções entre parênteses.

fratricida 骨肉相殘者,   genocida 種族滅絕的,   homicida 兇手,   infanticida 殺嬰者, 
inseticida 殺蟲劑,   patricida 弒父者,   raticida 滅鼠藥,   regicida 弒君者,   suicida 自殺者

a. Estou farto de ser picado pelas melgas. Vou comprar um                                           . 
(mata insetos)

b. Para acabares com os ratos que há em casa, tens de comprar um                                           . 
(mata ratos)

c. Édipo é um famoso                                              da literatura grega. (matou o pai)

d. Caim é uma figura da Bíblia conhecida por ser um                                               . (matou 
o irmão, Abel)

e. No tempo de Jesus, o rei Herodes tornou-se um                                             . (mandou 
matar todos os infantes, bebés).

f. Alguns dos                                              eram republicanos.  (mataram o rei)

g. Alguns terroristas são                                                 . (matam-se a si próprios)

h. Os                                             são condenados a muitos anos de prisão. (matam homens, 
seres humanos)

i. Hitler ficou na história como um terrível                                                 . (matar um povo, 
os Judeus)

48.7  O radical -vor(o, a) que ocorre no fim de palavra significa ‘que come’ 食…的 e entra na 
 classificação de muitos seres vivos. Complete as frases com as palavras terminadas em -voro.  
 Siga as instruções entre parênteses. 

a. O leão é um ser                                                 . (come carne)

b. Algumas aves são                                             . (comem peixe)

c. A vaca é um ser                                             . (come erva)

d. O pardal é um pássaro e é                                         . (come grãos)

e. O ser humano é                                               . (come tudo)

f. Eu tornei-me um                                           . (come açúcar)

g. O meu filho é um autêntico                                           . (come bananas)

h. Trata-se de um caracol                                         . (come vermes)

i. É um animal                                            de pequeno porte. (come frutos)
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Compostos de Radical + Palavra 

Algumas palavras compostas são constituídas por um radical e por uma palavra. É o caso de palavras 
terminadas em cultura ‘produção’ (表“生產”), fobia ‘medo’ (表“害怕”), mania ‘vício’ (表 “癮”) ou terapia 
‘tratamento’ (表“治療”).

48.8 Complete as frases com as palavras compostas adequadas.

aromoterapia 芳香療法,  hemoterapia 血液療法,  hidroterapia 水療,  hipnoterapia 催眠療法, 
ludoterapia 遊戲治療,   psicoterapia 心理治療,   sonoterapia 睡眠治療

a. O tratamento por meio da hipnose designa-se                                               .
b. O tratamento pelo sono de algumas doenças mentais é a                                       .
c. O tratamento por meio do sangue é a                                           .
d. A                                        é o tratamento de doenças e problemas psíquicos.

e. A                                      é um tratamento feito com odores, perfumes.

f. A                                        é um tratamento feito com jogos.

g. A                                        é um tratamento feito através de água.

48.9 Existem pessoas que têm fobias (‘medos’) muito estranhas. Complete com as palavras que se 
    seguem. Se necessário, consulte um dicionário.

estrangeiros 外國人,    alturas 高度,    espaços abertos/multidões 開放空間/人羣,    sangue 血,    

espaços fechados e apertados 封閉和狹小的空間,    casar 結婚,    luz 光,    viagens aéreas 空中旅遊,  

relâmpagos e trovões 電閃雷鳴,    ficar sem contacto através do telemóvel 無法使用電話聯絡

Nomes de fobias   恐懼的名稱 Medo de…  害怕……

a. acrofobia  恐高

b. aerodromofobia  害怕乘飛機

c. agorafobia  人羣恐懼

d. astrofobia  雷電恐懼

e. claustrofobia  幽閉恐懼

f. fotofobia  不喜光

g. gamofobia  恐婚

h. hemofobia  恐血

i. nomofobia  害怕（手機）失聯

j. xenofobia  排外
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48.10 Complete a tabela com as palavras em falta.

48.11  O termo mania exprime 'paixão ou desejo excessivo' (表“激情”或者“極端的渴望”).
  Tente adivinhar os objetos, substâncias ou ações implicados em cada uma das manias 

 indicadas. Se necessário, consulte um dicionário.

       Mania ou paixão por… 
         對於……的癖好或迷戀

alcoomania   a. 1. livros

bibliomania b. 2. animais

cleptomania c. 3. comer

enomania d. 4. vinho

fagomania e. 5. fogo

ludomania f. 6. sexo

megalomania g. 7. música

mitomania h. 8. tudo o que é estrangeiro

musicomania i. 9. roubar

piromania j. 10. grandeza, poder

satiromania k. 11. jogos

xenomania l. 12. bebidas alcoólicas

zoomania m. 13. mentir

Produto 物品
(Nome)

Atividade 活動
(Nome)

Profissional 職業
(Nome)

Propriedade 屬性
(Adjetivo)

campo 田野 agricultura agricultor agrícola
fruta 水果 fruticultor
aves 鳥 avícola
árvores 樹木 arboricultura
floresta 森林 silvicultor
peixe 魚 piscícola
flores 花 floricultor
tomates 番茄 tomaticultura
vinho 紅酒 vinicultura
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Nacionalidade  國籍

As palavras que designam nacionalidade ou origem geográfica têm a particularidade de apresentarem 
uma forma autónoma (ex. português 葡萄牙的) e uma forma reduzida (ex. luso-). A forma reduzida usa-se 
quando é o primeiro elemento do composto, a autónoma quando ocupa a posição final.
Exemplo:  lusoluso-francês  葡法的 sino-portuguêsportuguês    中葡的

Exercícios

48.12 Complete as expressões com as palavras compostas adequadas. Siga as instruções.

a. eixo                                          (francês e alemão)

b. escola                                     (portuguesa e chinesa)

c. plataforma                                (europeia e asiática)

d. tratado                                      (chinês e russo)

e. acordo                                        (inglês e americano)

f. cimeira                                        (indiana e japonesa)

País / Continente
Elementos compositivos

Chinês
Forma reduzida Forma autónoma

África afro- africano 非洲的

América américo- americano 美洲的

Ásia ásio- asiático 亞洲的

Austrália australo- australiano 澳洲的

Europa euro- europeu 歐洲的

Alemanha germano- alemão, germânico 德國的

China sino- chinês 中國的

Espanha hispano- espanhol 西班牙的

França franco- ou galo- francês 法國的

Grécia greco- grego 希臘的

Índia indo- indiano 印度的

Inglaterra anglo- inglês 美國的

Itália ítalo- italiano 意大利的

Japão nipo- japonês 日本的

Portugal luso- português 葡萄牙的

Rússia russo- russo 俄羅斯的
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Compostos morfossintáticosCompostos morfossintáticos
Os compostos morfossintáticos envolvem a combinação de duas palavras (beija-mão 吻手禮, 
surdo-mudo 聾啞人, via láctea 銀河系).
São diversas as combinações de palavras possíveis.

N = nome; V = verbo; A = adjetivo; Num = numeral; prep = preposição; Pron = pronome

(*) Por norma o verbo (V) tem uma forma igual à da 3.ª pessoa do singular do presente do indicativo 
   (tira-nódoas, vale-tudo, abre-latas).

Exercícios

49.1  Forme palavras compostas com os elementos indicados.

Esquemas 
compositivos

Exemplos Chinês

[N N]N camião-cisterna, escola-modelo 油罐車、示範學校
[N A]N era cristã, sangue-azul 基督教時代、貴族的
[A N]N alto-relevo, belas-artes 高浮雕（一种雕刻手法）、美術
[V N]N (*) abre-latas, tira-nódoas 開瓶器、去污劑
[A A]A morto-vivo, surdo-mudo 半死不活的、聾啞的
[N prep N]N caminho de ferro, camisa de forças 鐵路、束縛衣（精神病人或魔術師使用的）
[V V]N para-arranca, saber-fazer 走走停停、訣竅
[Num N]N mil-folhas, terceira idade 千層酥、老齡
[V Pron]N (*) faz-tudo, vale-tudo 全能手，無規則，無限制

1.º elemento 2.º elemento Palavras compostas

guarda-

para-

porta-

aviões

chaves

chuva

estandarte

florestal

quedas

raios

rios

sol

voz
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49.2 Complete as frases com as palavras compostas adequadas.

abre-latas 開瓶器,    ator-encenador 演員兼導演,    cheque-desconto 打折券, 
cheques-dentista 牙齒檢查券,    guarda-chuva 雨傘,    limpa-chaminés 煙囪清潔工,
seguro de saúde 健康保險,    seguro-automóvel 汽車保險,    seguro-doença 疾病保險

a. Trata-se de um famoso                                          português. (ator e encenador)

b. Já contactei o                                                   . (alguém que limpa as chaminés)

c. Está a chover. Trouxeste o                                     ? (objeto que protege da chuva)

d. Comprei uma lata de ervilhas, mas não tenho um                                       . (objeto que serve 
para abrir latas)

e. O Governo ofereceu milhares de                                                .(cheques para as crianças irem 
ao dentista)

f. Esta camisola ficou mais barata porque eu tinha um                                           . (cheque que 
oferece um desconto na compra).

g. A minha seguradora está a promover este                                             . (seguro que ajuda em 
caso de doença)

h. O meu                                                    está a caducar. (seguro que permite ter serviços de saúde 
mais baratos)

i. Todos os carros têm de ter um                                                   . (seguro para automóveis)

49.3 Complete as frases com as palavras compostas adequadas.

desporto-rei 最受歡迎的運動,   fala-barato 廢話連篇的人,   homem-aranha 蜘蛛俠,   obra-prima 傑作,   
político-fantoche 政治傀儡,   toucinho-do-céu 奶油甜點（名稱）,   unhas-de-fome 吝嗇鬼

a. O                                                possui algumas das características de uma aranha.

b. Um                                     é um político que se deixa manobrar ou influenciar.

c. Um                                     é alguém que fala muito, mas sem valor.

d. O futebol é o                                     em Portugal.

e. Como sobremesa, queria um                                    .

f. Aquele texto é uma verdadeira                                    .

g. Nunca queres comprar nada. És um                                   !
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Significado das palavras compostas

As palavras compostas podem ter um significado composicional, resultante da soma do significado 
das partes que o constituem (abre-latas ‘que abre latas’ 打開罐頭, energia solar ‘energia do sol’ 太陽

的能量). Porém, muitas vezes, significado da palavra afasta-se do que se poderia esperar da soma 
dos significados de cada um dos seus elementos constitutivos (marca branca 超市自有品牌, mercado 
negro 黑市). 

49.4 Identifique o significado correto das palavras destacadas nas frases que se seguem.
   Se necessário, consulte o dicionário.

1. Comprei um detergente de marca branca. 我買了一袋超市自有品牌的洗衣粉。

a.   sem marca b.   de cor branca c.   barato d.   da marca do  
       distribuidor

2. O Papa fez uma viagem-relâmpago a Portugal. 教皇到葡萄牙進行了一次閃電(短暫的)旅程。

a.   muito curta b.   muito longa c.   polémica d.   muito útil

3. Ele conseguiu manter o sangue-frio durante o assalto. 他在搶劫過程中保持了冷靜。

a.   crueldade b.   simpatia c.   calma d.   atenção

4. Vai ser construído um novo lar de terceira idade neste bairro. 將在這個區建立一所新的養老院。

a.   para idosos b.   para crianças c.   para adultos d.   para jovens

5. Queria um mil folhas, por favor. 勞駕，我想要一個千層酥。

a.   bloco de papel b.   bolo de massa  
       folhada c.   árvore d.   um ramo de  

       flores

6. O assaltante usou uma arma branca. 竊賊用了一把刀。

a.   arma sem 
       marca b.   faca ou navalha c.   pistola d.   caneca
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Plural das palavras compostasPlural das palavras compostas
Os compostos do português organizam-se em quatro grupos, apresentando marcas flexionais no 
elemento compositivo da direita e/ou da esquerda. Em alguns casos, porém, é o artigo (ou outro 
determinante) que indica se a palavra está no singular ou no plural (o abre-latas, os abre-latas).

1. Plural dos nomes compostos

2. Plural dos adjetivos compostos

Marcação da flexão Esquema compositivo Exemplos Chinês

 I. em ambos os ele-
mentos composi-
tivos

[N A]N escola(s) primária(s), 小學

[A N]N grande(s) superfície(s) 佔地面積較大的
商業場所

[Num N]N primeiro(s)-ministro(s) 總理

[N N]N coordenados trabalhador(es)-estudante(s) 半工半讀的人

 II.  no elemento da 
esquerda

N prep N]N chapéu(s) de chuva 雨傘

[N prep V]N máquina(s) de lavar 洗衣機

[N N]N

decreto(s)-lei, 
palavra(s)-chave

法令 
關鍵詞

 III. no elemento da 
direita 

Compostos morfológicos
aguardente(s), 
endoscopia(s), 
cardiograma(s)

白酒
內窺鏡檢查
心電圖

[V N]N

guarda-chuva(s), 
lava-louça(s)

雨傘
洗碗槽

 IV. no determinante 
que precede o 
com  posto 

[V Npl]N

o(s) porta-chaves, 
o(s) abre-latas

鑰匙圈
開瓶器

[V Pron]N o(s) sabe-tudo 百事通

[V Adv]N o(s) bota-abaixo 喜歡潑冷水的人

[V(conj)V]N o(s) sobe-e-desce 升降起伏

Marcação da flexão Esquema 
compositivo Exemplos Chinês

I. nos dois elementos
[A A]A 
[compostos 
morfossintáticos]

morto(s)-vivo(s)
surdo(s)-mudo(s) 

半死不活的
聾啞人

II. no elemento da 
direita 

[A A]A 

luso-americano(s), 
maníaco-depressivo(s)

葡萄牙-美國的
狂躁抑鬱症

III. não tem
[A N]A

tapete(s) verde-musgo, 
olho(s) azul-turquesa

苔蘚綠色調的地毯
藍綠色的眼睛

[cor de N]A blusas cor de laranja, 
casacos cor-de-rosa

橙色的襯衫
粉色的外套
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Exercícios

50.1  Escreva o plural dos nomes compostos. 

a. girassol 向日葵                                                  

b. redator-chefe 主編                                                  

c. porta-estandarte 旗手                                                  

d. toucinho-do-céu 奶油甜點（名稱）                                                  

e. amor-perfeito 三色堇                                                  

f. decreto-lei 法令                                                  

g. recém-nascido 新生兒                                                  

h. guarda-livros 會計，簿記員                                                  

i. abaixo-assinado 聯名請                                                  

j. chupa-chupa 棒棒糖                                                  

50.2  Escreva o plural dos adjetivos compostos.

a. agropecuário 農牧業的                                                  

b. hispano-americano 講西語的拉美人士                                                  

c. amarelo-limão 檸檬黃                                                  

d. cor de laranja 橙色                                                  

e. verde-azeitona 橄欖綠                                                  

f. médico-cirúrgico 外科醫學的                                                  
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Prova que sabesProva que sabes      測一測測一測

Prefixos e sufixos   前綴和後綴

PS 1   Forme palavras com as bases e os prefixos indicados. Deve selecionar o prefixo adequado para 
  cada base.

PS 2 Forme nomes com as bases e os sufixos indicados. Deve selecionar o sufixo adequado para 
  cada base.

PS 3  Forme adjetivos que indicam a nacionalidade/naturalidade (國籍/出生地) de uma pessoa. Deve 
  selecionar o sufixo adequado para cada base. 

Prefixos Bases Palavras prefixadas

i-/in-/im-

des-

entre-

co-

ex-

anti-

hiper-

pós-

ordenar
cruzar
portar
mercado
revolução
sísmico
contente
possível

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                                  
                                                   
                                                  

Bases Sufixos Palavras sufixadas

bom
cruzar
esperto
feijão
jogar
livro
pinho
raça
velho

-al

-ada

-aria

-dade

-dor

-eza

-ice

-ismo

-mento

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                                  
                                                   
                                                  

Bases Sufixos Palavras sufixadas

Brasil
Índia
Israel
Japão
Lisboa
Macau

-ano

-eiro

-ês

-ense

-eta

-ita
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PS 4  Forme nomes de evento em -ão a partir dos verbos indicados.

PS 5 Forme verbos com as bases e os sufixos indicados. Deve selecionar o sufixo adequado para 
 cada base.

PS 6 Forme verbos com as bases e os circunfixos indicados. Deve selecionar o circunfixo adequado 
 para cada base. Siga o exemplo.

 Exemplo: manhã +  a… ecer    amanhecer 

Bases Sufixos Palavras sufixadas

escuro

fácil

fraco

inferno

líquido

martelo

pente

-ar

-ear

-ejar

-ecer

-ificar

-itar

-izar

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                   
                                                  

Bases Circunfixos Palavras circunfixadas

claro

maduro

noite

pedra

tarde

terror

triste

a… ecer

en… ecer

es… ecer

a… ejar

a… izar

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                   
                                                  

Verbo     Nome de evento 事件名稱

a. apertar

b. arrastar

c. empurrar

d. encontrar

e. tropeçar
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Significado dos prefixos e sufixos   前綴和後綴的含義

Os prefixos e os sufixos transmitem significados específicos. Por isso, muitas vezes conseguimos deduzir 
o significado de palavras complexas a partir do valor da base e dos prefixos/sufixos envolvidos.

PS 7 Faça corresponder os sufixos e prefixos aos respetivos significados.

marinheiro

comunismo

imensidão

embarcar

pós-revolta

desanimar

vidinha

pré-acordo

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

1. antes

2. depois

3. sentido diminutivo

4. sistema político

5. movimento para dentro.

6. oposição, contrário

7. qualidade, estado

8. agente, profissional

PS 8 Faça corresponder os sufixos e prefixos aos respetivos significados.

Prova que sabesProva que sabes      測一測測一測

peixaria

reconhecer

sobrepor

desligar

submarino

universal

vendedor

vidrão

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

1. debaixo

2. em cima

3. repetição

4. ação inversa

5. lugar, loja

6. qualidade, característica

7. contentor, continente

8. agente, profissão
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PS 9 Faça corresponder os sufixos e prefixos aos respetivos significados.

PS 10 Forme palavras com os significados indicados em cada alínea.

desrespeito

rebeldia

casamento

cozinheira

mulheraça

livrinho

triângulo

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

1. qualidade

2. quantidade

3. negação, contrário

4. agente, profissão

5. ação, evento

6. valor diminutivo

7. valor aumentativo

a. aumentativo  指大

parede                                          

pé                                          

homem                                          

b. em sentido contrário  反義

fazer                                          

cobrir                                          

colar                                          

c. agente, profissão  職業

cavalo                                          

dente                                          

viajar                                          

d. repetição  重複

ver                                          

encontrar                                          

começar                                          

e. qualidade  性質

feliz                                          

rápido                                          

certo                                          
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PS 11 Escreva o significado dos verbos derivados. Siga o exemplo.

PS 12 Assinale com um X se as palavras destacadas na frase são EVENTOS (E) ou LUGARES (L).
                       E       L

a. Vamos para o refeitório. 我們去食堂吧。           

b. Vamos fazer um peditório para a Cáritas. 我們為Cáritas進行募捐吧。         

c. Vou usar um quarto como escritório. 我要把一間房用作辦公室。        

d. Alguns colégios têm dormitórios. 有些中學有宿舍。         

e. O lavatório está sujo. 盥洗池很髒。          

f. Fui submetido a um intenso interrogatório. 我面臨了一場嚴厲的審訊。       

 
PS 13 Complete a tabela com as palavras derivadas destacadas nas frases, de acordo com significado 

   que expressam. Siga o exemplo.

a. Os acabamentos deste apartamento são péssimos.
b. O aquecimento não funciona.
c. Durante este ano houve muito esbanjamento de dinheiro.
d. Ele trabalhou tanto que está com um esgotamento.
e. A Liu Li convidou-me para o seu casamento.
f. Este é um estabelecimento de comidas.
g. O financiamento recebido não chega para pagar as viagens.
h. Estou no estacionamento do hotel.
i. É preciso ter cuidado no manuseamento destes objetos.

Prova que sabesProva que sabes   測一測測一測

Verbos derivados  Significado

a. emigrar

b. imigrar

c. importar 

d. exportar

e. inscrever

f. expatriar

       migrar (ir) para fora
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                           

Significado dos nomes derivados

evento/processo estado produto/resultado agente lugar

acabamentos
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Palavras derivadas em uso   派生詞的應用

PS 14 Complete as frases com os nomes em -dor derivados dos verbos indicados entre parênteses. 
 Siga o exemplo.

 Exemplo: A seleção nacional de futebol ganhou um novo goleador. (golear) 
    國家足球隊有了一位新射手。

a. Os                                              portugueses chegaram à Índia no final do séc. XV. (navegar)

b. Este poeta é um excelente                                       . (versejar)

c. O mecânico disse que temos de mudar os                                            do carro. (amortecer)

d. D. Sancho I (1154-1211) ficou conhecido como o                                         . (povoar)

e. No verão, uso muito o                                              para fazer sumos e batidos. (liquidificar)

f. O teto da tua sala está em mau estado. Deves chamar um                                     . (estucar)

g. O teu cabelo está muito áspero. Depois de o lavares com champô, deves pôr-lhe um pouco 

    de                                   . (amaciar)

PS 15 Complete as frases com os nomes derivados em -dor adequados. 

amaciador 柔順劑,   congelador 冷凍櫃,   descascador 剝皮器,   estofador 制座椅的人,  
falsificador 造假者,    fornecedor 供應商,    navegadores 航海家

                 

a. Pega num                                              e descasca as batatas. 

b. Já não temos mais azeite. Telefona ao                                        e faz uma encomenda de cem 
garrafas. 

c. A polícia prendeu um                                          de notas de 100 yuans. As notas apreendidas 
eram quase idênticas às originais.

d. Os                                              portugueses eram audazes.

e. Não se aproveita nada do que tínhamos no                                         . Faltou a eletricidade e 
os alimentos estão todos descongelados.

f. Os nossos sofás estão em mau estado. Acho que os vou levar ao                                     .

g. Não te esqueças de pôr                                        na máquina de lavar a roupa.
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PS 16 Complete as frases com os nomes em -deira derivados dos verbos indicados entre parênteses. 
  Siga o exemplo: Já preparei a sulfatadeira. (sulfatar)   我已經準備好農藥箱了。

a. A farinha já está na                                             . Toca a amassar o pão. (amassar)

b. Ontem apanhaste uma grande                                                 ! (beber)

c. Antigamente guardava-se a carne de porco na                                           . (salgar)

d. Deixei a                                    do bebé no frigorífico. (mamar)

PS 17 Complete as frases com os nomes em -deira adequados a cada situação. Siga o exemplo.

  Estamos na época de sulfatar as videiras. Já preparei a sulfatadeira.      
 到了給葡萄樹噴灑硫酸銅溶液的時候了。我已經準備好濃硫酸分解爐了。

a. Liga a                                        para fritarmos as batatas.

b. Antigamente o sal era muito usado na conservação da carne e do peixe. Quando alguém matava 

o porco, salgava a carne e guardava-a numa                                           . 

c. O menino precisa de mamar daqui a duas horas. Deixei a                                    na cozinha. 

d. Ela faz bordados lindíssimos. É uma grande                                           . 

e. Logo vai realizar-se a entrega dos prémios. A                                      vermelha já foi estendida 
para os artistas passarem.

PS 18 Complete as frases com os nomes de evento indicados. Não pode repetir palavras.

bebedeira 醉酒,   brincadeira 玩笑,   chiadeira 嘎吱作響, 
choradeira 嚎啕大哭,    gritadeira 叫嚷

              

a. Aquele carro está a fazer muito barulho. Que grande                                   !

b. Está constantemente a beber. Todos os dias apanha uma                                       !

c. O meu filho não estuda nada, só pensa na                                                     !

d. As crianças entraram na sala a falar muito alto. Fiquei com dor de cabeça com aquela 

                                         .

e. Não acredito que estás nessa                                        só porque tiraste má nota neste teste!

Prova que sabes Prova que sabes   測一測測一測
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PS 19 Complete as frases com os nomes derivados que se seguem.

oratório 聖像櫃    oratória 演説藝術    crematório 火葬場    velório 守靈 

a. Morreu a minha tia. Como estou longe, não posso ir ao seu                                     . O meu
     pai disse-me que o corpo vai direto de casa para o                                         .
b. O meu pai recebeu em herança um                                          muito antigo. É em madeira e 

era onde os meus avós tinham uma imagem de S. Pedro.

c. O jornal comenta que Dilma não tem nem o carisma nem o dom da                                           de Lula.

PS 20 Complete as frases com nomes formados por conversão (sem usar prefixos ou sufixos). 
  Siga o exemplo: A nossa empresa faz entregas ao domicílio. (entregar) 
    我們公司可送貨上門。

a. Isto é apenas o                            de uma parceria entre Portugal e a China. (começar)

b. Ao domingo, gosto de ficar no                              do lar. (aconchegar)

c. Neste site podemos fazer a                               ,                                ou                            de 
produtos. (comprar / vender / trocar)

d. Os agricultores diminuíram o tempo de                          por causa do preço da água. (regar)

e. Um grupo de cidadãos apresentou                                na polícia. (queixar)

f. Deve ter havido algum                                    pois eu nunca estive em Pequim. (enganar)

PS 21 Escolha a palavra correta para cada situação.

a. hipocalórico 低熱量的        hipercalórico 高熱量的

Quem quer emagrecer deve comer alimentos                                     , ou seja, com poucas calorias.

Muitas pessoas acabam recorrendo a um suplemento                                          como fonte de  
energia para os exercícios. 

b. infrassom 次聲波        ultrassom 超聲波

Há animais sensíveis aos                                   , ou seja, aos sons com frequências baixas.

O                                    é um dos exames mais solicitados durante a gravidez para acompanhar 
as condições de saúde da mãe e do bebé.

c. minimercado 小商店            supermercado 超級市場       hipermercado 超大型自助商場

Em 1985, foi inaugurado em Portugal o primeiro                                       , uma enormíssima 
superfície comercial.

No meu bairro há uma pequena mercearia, é o                                  da tia Alzira.

A partir da certa altura, as mercearias deram lugar aos                                         , com maior 
quantidade de produtos.
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Famílias de palavras   詞族

Os processos de formação de palavras ajudam a construir famílias de palavras, ou seja, conjuntos de palavras 
formadas por derivação ou composição a partir de um radical comum.

Exemplos: livro, livreiro, livraria, livrete, livralhada… 
claro, claridade, clareza, aclarar, clarificar, esclarecer… 

PS 22 Escreva cinco palavras derivadas da família de TERRA (請寫出五個由terra詞族派生出的詞語).

TERRA

PS 23 Escreva cinco palavras derivadas da família de MAR (請寫出五個由mar詞族派生出的詞語).

MAR

PS 24 Escreva cinco palavras derivadas da família de BARCO (請寫出五個由barco詞族派生出的詞語).

BARCO

Prova que sabes Prova que sabes   測一測測一測
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Diminutivo e aumentativo   指小詞和指大詞

PS 25 Forme palavras com as bases e os sufixos indicados. Deve selecionar o sufixo adequado para 
 cada base.

PS 26 Assinale com um X os nomes que se encontram no grau aumentativo.

PS 27 Agrupe os nomes de acordo com o grau em que se encontram.

frade 修士；僧侶,      caldinho 湯,      panelão 大鍋,       
olhinhos 小眼睛,      bocarra 大嘴,      sopa 湯,      brasas 炭火                                              

PS 28 Complete a tabela com as formas corretas dos graus dos nomes.

a.   luz

b.   corpanzil

c.   gato

d.   cachorro

e.   gatarrão

f.   intenção

g.   assassino

h.   garrafão

i.   ladrão

Bases Sufixos Palavras sufixadas

boca

cabeça

dedo

fraco

pequeno

rapaz

-ão

-arra

-orra

-inho/a

-ito/a

-ote

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

Normal Diminutivo Aumentativo

Grau diminutivo Grau normal Grau aumentativo

nariz
patorra

rapazinho
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PS 29   Leia o poema. 

              Xadrez

É branca a gata gatinha
é branca como farinha.   
É preto o gato gatão
é preto como carvão.
E os filhos, gatos gatinhos
são todos aos quadradinhos.
Os quadradinhos branquinhos
fazem lembrar mãe gatinha
que é branca como a farinha.
Os quadradinhos pretinhos
fazem lembrar pai gatão
que é preto como carvão. 
Se é branca a gata gatinha
e é preto o gato gatão,
como é que são os gatinhos?
Os gatinhos eles são,
são todos aos quadradinhos.

MURALHA, Sidónio. A televisão da bicharada. 
São Paulo: Global, 1997, p. 8

PS 29.1 Complete com os nomes/adjetivos no grau normal, forma singular. Siga o exemplo.

PS 29.2 Escolha a opção correta.

 Neste poema…

a. todas as palavras estão no grau diminutivo. 

b. não há palavras no grau aumentativo. 

c. há uma palavra no grau aumentativo.

Prova que sabes Prova que sabes   測一測測一測

diminutivo grau normal

a. gatinha gata
b. quadradinhos
c. branquinhos
d. pretinhos
e. gatinhos
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PS 30 Leia o texto. 

Suamos diminutivos por todos os poros, é um exagero. […] Somos o Zé Povinho, para começar. 
Estamos malzinho, coitadinhos, ou estamos bonzinhos, acontece. Estamos também piorzinhos, 
melhorzi nhos, obrigados, melhor, obrigadinhos. Começamos a trabalhar cedinho, voltamos 
para casa à tardinha, à noitinha conforme as estações. Às vezes está fresquinho, cai uma chuvi-
nha fria, mas no Verão ainda há uma restiazinha de sol, um calorzinho bom, sabe bem caminhar 
devagarinho. Chegamos ao exagero de dizer que agorinha mesmo vamos sair, mas caludinha, não 
nos demoramos, vamos depressinha e então até loguinho. É pertinho onde vamos. É longinho às 
vezes. Não estamos nadinha preocupados com isto ou com aquilo.

Maria Judite de Carvalho, in O Jornal, 31/10/1979 
(texto com supressões)

PS 30.1 Complete as tabelas com as palavras no grau normal. Siga o exemplo.

PS 30.2 Selecione a palavra em que o diminutivo transmite a ideia de "muito" (intensidade).

     a.  Povinho       b.     pertinho  c.     chuvinha

diminutivo Grau normal

l. chuvinha

m. restiazinha

n. calorzinho

o. devagarinho

p. agorinha

q. caludinha

r. depressinha

s. loguinho

t. pertinho

u. longinho

v. nadinha

diminutivo Grau normal

a. Povinho povo

b. malzinho

c. coitadinhos

d. bonzinhos

e. piorzinhos

f. melhorzinhos

g. obrigadinhos

h. cedinho

i. tardinha

j. noitinha

k. fresquinho
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PS 31 Leia o texto.

A primeira vez que viu aquele arroz derramado no chão, e sentiu os bagos a estalar-lhe debaixo das  
botifarras, o limpa-vias não fez caso; varreu-os com o resto do lixo para dentro do saco cilíndrico, 
com um aro na boca. Mas como ia agora por ali com mais frequência, notou que a coisa se repe-
tia. O arroz limpo e polido brilhava como as pérolas de mil colares desfeitos no escuro da galeria. 
O homem matutou: donde é que viria tanto arroz? Intrigado, ergueu os olhos pela primeira vez 
para o Alto, e avistou a vaga luz de masmorra que escorria da parede. Mas o respiradouro, se bem 
me compreendem, obliquava como uma chaminé, e a grade, ela própria, ficava-lhe invisível do 
interior. Era dali, com certeza, que caía o arroz, como as moedas, a poeira, a água da chuva e o 
resto. O limpa-vias encolheu os ombros, sem entender. […]
Até que um dia, depois de olhar em roda, não andasse alguém a espiá-lo, abaixou-se, ajuntou os 
bagos com a mão, num montículo, e encheu com eles um bolso do macaco.

José Rodrigues Miguéis, Arroz do Céu
(texto com supressões)

PS 31.1 Escolha a opção correta.

1. As “botifarras” 大靴子 (linha 2)… 

a. são botas pequenas, logo está no grau diminutivo. 

b. são botas grandes, logo está no grau aumentativo. 

c. são botas comuns, logo está no grau normal. 

2. Um “montículo” 小山  (linha 11) …

a. é um monte comum, logo está no grau normal. 

b. é um monte grande, logo está no grau aumentativo. 

c. é um monte pequeno, está no grau diminutivo. 

PS 31.2 Escolha a opção que completa corretamente as frases.

a. O “limpa-vias” (linha 2) era alguém que limpava as                                          (ruas / vistas).

b. Um “saco cilíndrico” (linha 2) é um saco em forma de                                     (caixa / cilindro).

c. O adjetivo “desfeitos” (linha 4) tem um significado                               (igual / oposto) a “feitos”.

d. O “respiradouro” (linha 6) é um(a)                                           (lugar / ação) por onde o ar 
entra e sai do metro.

e. O adjetivo “invisível” (linha 7) significa que                                   (se pode / não se pode) ver.

f. O nome “certeza” (linha 8) indica a qualidade de ser                                      (certo / curto).

g. A expressão “ajuntou os bagos” (linha 10/11) significa pôr os bagos                                            
   (separados / juntos).    

Prova que sabes Prova que sabes   測一測測一測
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Composição

PS 32 Forme oito palavras compostas com os elementos indicados.

cardio    dromo    hidro    português    primeiro-    cultura    sino-    ministro 
massagem     parquí     sambó     metro     palavra-     aqui     chave     logia

PS 33 O radical -logia exprime a ideia de 'estudo', 'ciência'.

  Relacione os compostos em -logia com os objetos de estudo indicados. 

 Siga o exemplo: vulcanologia - ciência que estuda os vulcões (r.19)  火山學-研究火山的科學
   

Ciência que estuda… 
 研究…的科學

arqueologia a. 1. parte física dos seres vivos

biologia b. 2. água

climatologia c. 3. animais

cosmologia d. 4. antiguidade

criminologia e. 5. clima

ecologia f. 6. comportamentos e processos mentais

enologia g. 7. crimes

etnologia h. 8. deus

fisiologia i. 9. estrutura da Terra

geologia j. 10. fenómenos atmosféricos

hidrologia k. 11. minerais

meteorologia l. 12. meio ambiente

mineralogia m. 13. povos e sua cultura

psicologia n. 14. sociedade humana

sociologia o. 15. universo (cosmos)

teologia p. 16. vida

virologia q. 17. vinho

vulcanologia r. 18. vírus

zoologia s. 19. vulcões
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PS 34 O radical -vor(o, a) significa ‘que come’ 食…的 e entra na classificação de muitos seres vivos.
 Complete as frases com as palavras que seguem. Siga o exemplo:

  O ser humano é omnívoro. (come todo o tipo de alimentos)  人類是雜食的。 

carnívoro 食肉的,      frugívoro 食果的,      granívoro 食穀粒的,
herbívoro 食草的,      piscívoro 食魚的,      vermívoro 食蟲的

                  

a. O tigre é um                                                 . (come carne)

b. Os golfinhos são                                             . (comem peixe)

c. A ovelha é um                                             . (come erva)

d. O canário é                                         . (come grãos)

e. Este animal é                                         . (come vermes)

f. É um                                            de pequeno porte. (come frutos)

PS 35 Forme palavras com o radical -cida ‘que mata’ ( 表示“殺死、殺害”). Siga as instruções  
 entre parênteses.

a. Caim é uma figura da Bíblia conhecida por ser um                                               . (matou o 
irmão, Abel)

b. Édipo é um famoso                                              da literatura grega. (matou o pai)

c. No tempo de Jesus, o rei Herodes tornou-se um                                             . (mandou matar 
todos os infantes, bebés).

d. Estou farto de ser picado pelos mosquitos. Vou comprar um                                           . 
(mata insetos)

e. Para acabares com os ratos que há em casa, tens de comprar um                                           . 
(mata ratos)

f. Alguns dos                                              eram republicanos.  (mataram o rei)

g. Alguns terroristas são                                                 . (matam-se a si próprios)

h. Os                                            são condenados a muitos anos de prisão. (matam homens)

i. Hitler ficou na história como um terrível                                                 . (matar um povo, 
os Judeus) 

Prova que sabes  Prova que sabes   測一測測一測
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PS 36 O radical -dromo exprime lugar destinado à realização de desportos ou outros eventos (用於 
 某項體育運動或事件的場所).

 Relacione os compostos em -dromo com os lugares  indicados .

Lugar destinado a… 
用於…的場所

autódromo a.
camelódromo b.

cartódromo c.
cinódromo, canídromo d.

hipódromo e.
patinódromo f.
sambódromo g.
tauródromo h.
velódromo i.

PS 37 Existem pessoas que têm fobias (‘medos’ 恐懼) muito estranhas. Complete com as palavras  
     que se seguem. Se necessário, consulte um dicionário.

água 水,   fogo 火,   ventos 風,   escuro 黑暗,   flores 花,   nudez 赤身,   perder a memória 失憶, 
europeus 歐洲人,   portugueses 葡萄牙人,   ficar solteiro/sozinho 單身；獨身,   engordar 發胖, 

ir ao médico 看醫生,   palhaços 小丑

1. competições de ciclismo
2. competições de samba
3. corridas com patins
4. corridas de automóveis
5. corridas de cães
6. corridas de camelos
7. corridas de cartes (karts)
8. corridas de cavalos
9. corridas de touros

Nomes de fobias Medo de…    懼怕…的

a. amnesifobia                                            
b. anemofobia                                            
c. antofobia                                            
d. coulrofobia                                            
e. escotofobia                                            
f. eurofobia                                            
g. gimnofobia                                            
h. hidrofobia                                            
i. latrofobia                                            
j. lusofobia                                            
k. monofobia                                            
l. obesofobia                                            
m. pirofobia                                            
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PS 38 Algumas fobias (‘medos’ 恐懼) estão relacionadas com animais. Relacione cada uma das 
  fobias com os animais implicados.

  Medo de… 懼怕…

apifobia a.

aracnofobia b.

cinofobia c.

equinofobia d.

felinofobia e.

insetofobia f.

musofobia/murofobia g.

ofidiofobia h.

taurofobia i.

PS 39 Identifique a palavra que significa "habitante da Madeira".

   a.   desatento   b.   sapataria

   c.   entardecer  d.   madeirense

PS 40 Identifique a palavra que significa "que come erva".

   a.   limpa-vidros  b.   pré-escolar

   c.   herbívoro   d.   segunda-feira

PS 41 Identifique a palavra que significa "que mata a erva".

   a.   herbicida   b.   pesticida

   c.   herbívoro   d.   herbícola

Prova que sabes Prova que sabes   測一測測一測

1. cães

2. gatos

3. touros

4. cobras

5. ratos

6. aranhas

7. abelhas

8. cavalos

9. insetos
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PS 42 Identifique o significado correto das palavras sublinhadas nas frases que se seguem. Se 
  necessário, consulte o dicionário.

1. Ó senhor João, já tomou o mata-bicho?  “殺蟲劑”；您吃早飯了嗎？

a.  pequeno-almoço b.  almoço c.  lanche d.  jantar

2. Não podes ver nada. És mesmo um bicho de estufa!  “温室動物”；真是個嬌生慣養的傢伙！

a.  estrangeiro b.  antipático c.  muito sensível d.  exótico

3. Aquele golo no fim do encontro foi um balde de gelo. “一桶冷水”；真讓人失望。

a.   desilusão b.  aumentou a alegria c.  uma festa d.  agradável

4. Encontrar um restaurante aberto foi um bico-de-obra. “刺手工作”；太難了。

a.  fácil b.  difícil c.  rápido d.  fantástico

PS 43 Escreva o plural dos nomes compostos.

a. porta-voz                                              

b. estrela-do-mar                                              

c. palavra-chave                                              

PS 44 Reescreva, no plural, as frases que se seguem.

a. Uma estudante afro-asiática aceitou falar ao jornalista.

                                                                                                                                                        

b. Gostei do casaco rendado verde-esmeralda.
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Ficha 1

1.1
a. belo, b. estúpido, c. doido, d. suave, e. derivar, f. 
esquecer, g. travar, h. vender, i. fuma, j. ouve, k. roupa, 
l. papel, m. arroz, n. crianças, o. figos. p. Confúcio

1.2
Conjunto 1: a.3, b.2, c.1
Conjunto 2: a.1, b.3, c.2
Conjunto 3: a.4, b.3, c.1, d.2

Ficha 2

2.1
a. cego, b. pequeno, c. tímido, d. esperto, e. claro, f. largo, 
g. rebelde, h. criança, i. sereno, j. brilhante, k. escravo

2.2
a. timidez, b. invalidez, c. franqueza, d. maluquice,  
e. sabedoria, f. mansidão, g. vedetismo, h. brancura

2.3
a. timidez, b. fluidez, c. invalidez, d. franqueza, e. malu-
quice, f. sabedoria, g. mansidão, h. vedetismo, i. brancura

2.4
doçura, doidice, facilidade, pobreza, valentia

Ficha 3

3.1
Conjunto 1: a.2, b.3, c.1 || Conjunto 2: a.2, b.4, c.1, d.3

Ficha 4

4.1
a. balcão, b. flor, c. jornal, d. táxi, e. contrabando,  
f. carteira, g. porta, h. mina, i. ferrovia, j. latifúndio

4.2
a. baixo, b. bateria, c. flauta, d. guitarra, e. piano,  
f. saxofone, g. trompete, h. violino

4.3
a. cardiologista, b. neurologista, c. dermatologia,  
d. pneumologista, e. ortopedista, f. oftalmologia,  
g. estomatologista, h. nefrologista, i. hepatologista,  
j. hematologista, k. otorrino(laringologista)

4.4
Texto 1: ferro, bois, boiadeiro, banco, bancário, ceifeiro/a, 
caloteiros, carteiras, peixeiras

Texto 2: tenista, maratona, paraquedista, futebolista, 
basquetebolista, ciclista, automóveis, velocista

Ficha 5

5.1
a. professores, b. filhos, c. tubos, d. cordas, e. três,  
f. diretores, g. mulheres

5.2
a. vocabulário, b. negralhada, c. escadaria, d. patronato, 
e. dueto, f. padralhada, g. quilometragem, h. casario,  
i. velame, j. criançada, k. folhagem.

Ficha 6

6.1
Conjunto 1: doces, luvas, perfumes, pão
Conjunto 2: duque, notário, cônsul, reitor, capitania
Conjunto 3: cães, aves, ossos, reptilário, palha(s), cristais, 
garrafas, areia, batatas, morangal, palmeiras, pântanos, 
pinheiros

6.2
a. pombas, vacas, serpentes, coelhos, galinhas
b. enfermos, judeus, mouraria, infantes, berçário, fraldário, 
c. arroz, faval, orquídeas, Choupal, fruta/frutos, peixaria
d. areia, pedreira, pantanal, lamaçal
e. reitoria, procuradoria, cestaria, cutelos, sapataria, 

livraria, cafetaria.

Ficha 7

7.1
a. papel, b. plástico, c. pilhas, d. rolhas, e. elétricos, f. vidro,  
g. cinza, h. sabonete, i. incenso

7.2
a. papelão, b. vidro, c. pilhão, d. plasticão, e. eletrão,  
f. rolhão, g. óleo

7.3
a. roupeiro, b. chaveiro, c. sapateira, d. cristaleira,  
e. louceiro,  f. garrafeira

7.4 A Ç U C A R E I R O

S A L E I R O

C I N Z E I R O

F R U T E I R A

S A L A D E I R A

P I M E N T E I R A

P A L I T E I R O

A Z E I T O N E I R A

M O L H E I R A

SOLUÇÕES 參考答案
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7.5
caneleiras, cotoveleiras, joelheiras, capacete, luvas

7.6
papelaria, papeleira, papelão

7.7
a. o açucareiro
b. o cinzeiro
c. o paliteiro
d. o roupeiro
e. o saleiro
f. a fruteira
g. a saboneteira

Ficha 8

8.1
a. caju, b. abacate, c. coco, d. feijão, e. limão, f. pessegueiro, 
g. tomate, h. amendoeira, i. laranja, j. pera, k. rosa,  
l. tamareira,  m. alecrim

8.2
macieira, videira, pinheiro, oliveira

Ficha 9

9.1
a. sacada, b. panelada, c. ninhada, d. colherada, e. fornada, 
f. caldeirada, g. garfada

Ficha 10

10.1
a. arrozada, b. massada, c. cebolada, d. laranjada,  
e. limonada, f. queijadas, g. feijoada, h. mariscada

Ficha 11

11.1
I. a. alfinete, b. faca, c. machado/a, d. navalha, e. pincel,  
    f. taco, g. tesouras, h. vassoura
II. a. pedra, b. bola, c. chinelo/a, d. pantufa, e. sapato
III. a. bico, b. dentes, c. cabeça, d. pata, e. unha

11.2
a. patadas, b. machadadas, c. dentada, d. pinceladas,  
e. chicotadas, f. pedrada, g. cotoveladas, h. palmadas,  
i. navalhada

Ficha 12

12.1
a. Confúcio, b. Cristãos, c. Sebastião, d. quixotismo,  
e. Quatrocentos

12.2
a. despesa, b. clube, c. clientelismo, d. macho, e. álcool

12.3
a. Alpes, b. paraquedismo, c. ciclismo, d. campo,  
e. caravanismo

12.4
a. budista, b. darwinista, c. leninismo, d. maoista,  
e. machista, f. feminista, g. impressionismo, h. terrorista, 
i. campista, j. alpinista, k. montanhismo, l. ciclismo

Ficha 13

13.1
a. lavar, b. revelar, c. partir, d. brincar, e. telefonar,  
f. coçar, g. poupar, h. falir, i. gritar, j. desenvolver,  
k. empurrar, l. falar, m. sumir, n. aldrabar, o. rugir,  
p. queixar, q. abraçar

Ficha 14

14.1
a. atualizar, b. aplicar, c. competir, d. conservar, e. docu-
mentar, f. encadernar, g. escavar, h. pavimentar, i. prefi-
xar, j. refinar, k. vedar

14.2
a. transpiração, b. declaração, c. sucessão, d. imersão,  
e. omissão, f. demissão, g. distribuição, h. inversão

14.3
a. documentação, b. competição, c. dissertação, d. unifi-
cação, e. administração, f. conservação

14.4
evento/processo: atualização, unificação, formação
estado: consternação
produto/resultado: competições, dissertação, declaração
agente: administração
lugar: arrecadação

14.5
a. A sedação dos animais decorreu sem problemas.
b. A catalogação destes livros era fundamental.
c. A realização de ações de formação no interior 

da China pelo CPCLP é patrocinada pelas autori-
dades da RAEM. 

d. A nomeação do João para assessor do diretor da 
empresa foi bem aceite pelos colegas.

e. A amamentação dos bebés pelas mães é uma 
recomendação da OMS.

f. A DECO já contestou a taxação dos movimentos 
online pelos bancos.

Texto 2: tenista, maratona, paraquedista, futebolista, 
basquetebolista, ciclista, automóveis, velocista

Ficha 5

5.1
a. professores, b. filhos, c. tubos, d. cordas, e. três,  
f. diretores, g. mulheres

5.2
a. vocabulário, b. negralhada, c. escadaria, d. patronato, 
e. dueto, f. padralhada, g. quilometragem, h. casario,  
i. velame, j. criançada, k. folhagem.

Ficha 6

6.1
Conjunto 1: doces, luvas, perfumes, pão
Conjunto 2: duque, notário, cônsul, reitor, capitania
Conjunto 3: cães, aves, ossos, reptilário, palha(s), cristais, 
garrafas, areia, batatas, morangal, palmeiras, pântanos, 
pinheiros

6.2
a. pombas, vacas, serpentes, coelhos, galinhas
b. enfermos, judeus, mouraria, infantes, berçário, fraldário, 
c. arroz, faval, orquídeas, Choupal, fruta/frutos, peixaria
d. areia, pedreira, pantanal, lamaçal
e. reitoria, procuradoria, cestaria, cutelos, sapataria, 

livraria, cafetaria.

Ficha 7

7.1
a. papel, b. plástico, c. pilhas, d. rolhas, e. elétricos, f. vidro,  
g. cinza, h. sabonete, i. incenso

7.2
a. papelão, b. vidro, c. pilhão, d. plasticão, e. eletrão,  
f. rolhão, g. óleo

7.3
a. roupeiro, b. chaveiro, c. sapateira, d. cristaleira,  
e. louceiro,  f. garrafeira

7.4 A Ç U C A R E I R O

S A L E I R O

C I N Z E I R O

F R U T E I R A

S A L A D E I R A

P I M E N T E I R A

P A L I T E I R O

A Z E I T O N E I R A

M O L H E I R A
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Ficha 15

15.1
a. alinhar, b. arejar, c. arrepender-se, d. aquecimento,  
e. bombardear, f. cruzamento, g. descobrir, h. empreen-
dimento, i. entristecer, j. florescimento, k. planear

15.2
a. aquecimento, b. esbanjamento, c. casamento, d. esta-
belecimento, e. financiamento, f. estacionamento,  
g. manuseamento

15.3
a. O alinhamento da direção do meu carro custou 

20 euros.
b. As entidades de saúde recomendam o arejamento 

frequente das casas.
c. O aquecimento das habitações pode ser efetuado 

de várias formas. 
d. O bombardeamento dos esconderijos dos terro-

ristas por parte dos aviões americanos aconteceu 
durante a noite.

e. Há muito se defendia o cruzamento as informa-
ções fornecidas pelas empresas por parte das 
Finanças.

f. O planeamento atempado deste evento pela dire-
ção do IPM permitiu evitar alguns problemas.

15.4  d.

Ficha 16

16.1
a. abalada, b. cantada, c. desfolhada, d. despedida,  
e. subida

16.2
a. olhada, b. caminhada, c. descida, d. subida,  
e. picada, f. ferida

16.3
a. Onde é a porta de saída?
b. Três, dois, um… Partida!
c. Dá uma olhada na sopa.
d. Vai dar uma mexida no arroz.
e. Espero-te na zona de chegadas do aeroporto.

Ficha 17

17.1
a. arrumadela, b. descascadela, c. esticadela, d. lambedela

17.2
a. lavadela, b. assobiadelas, c. espreitadela, d. penteade-
la, e. miadela, f. varredela

Ficha 18

18.1
a. beliscar, b. picar, c. queimar, d. polir, e. revestir

18.2
a. cozedura, b. ferradura, c. fervedura, d. investidura,  
e. ligadura, f. mordedura, g. serradura

18.3
a. picadura, b. fervedura, c. ligadura, d. cozedura,  
e. queimadura, f. cosedura, g. mordedura

Ficha 19

19.1
a. refeitório, b. peditório, c. falatório, d. escritório,  
e. dormitórios, f. lavatório, g. oratório, h. interrogatório

19.2
a. conservatório, b. conservatória/casório, c. escapatória,  
d. eliminatória, e. consultório, f. convocatória, g.  dedicatória

Ficha 20

20.1
a. aderir, b. anuir, c. florescer, d. fluir, e. proceder, f. viver

20.2
a. ardência, b. existência, c. precedência, d. sobrevivên-
cia, e. solvência, f. subsistência

Ficha 21

21.1
a. andar, b. crer, c. fartar, d. nascer, e. parecer, f. perse-
verar, g. armar-se, h. espalhar, i. esticar

21.2
a. confiança, b. descrença, c. lembrança, d. liderança,  
e. matança, f. semelhança, g. vingança

21.3
a. gabanço, b. palmanço, c. rapinanço, d. picanço

Ficha 22

22.1
a. aterrar, b. armazenar, c. raspar, d. abordar, e. repor-
tar, f. passar, g. travar, h. derrapar

22.2
a. aparelhagem, b. portagem, c. arbitragem, d. pilotagem, 
e. travagem, f. recauchutagem

SOLUÇÕES
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22.3
a. passagem, b. paragem, c. amostragem, d. legendagem, 
e. pilhagem, f. tatuagem

Ficha 23

23.1
a. aleijar, b. apalpar, c. chupar, d. escaldar, e. puxar, f. rasgar

23.2
a. chorão, b. babão, c. refilão, d. pedinchão, e. comilão

23.3
a. esfregar, b. picar, c. podar, d. trinchar

23.4
a.4, b.3, c.2, d.1

23.5
a. puxão, b. arranhão, c. rasgão, d. empurrão, e. escal-
dão, e. encontrão

23.6
a. comilão, b. beberrão, c. pedinchão, d. babão, e. cho-
rão, f. marrão

Ficha 24

24.1
a. aldrabice, b. chafurdice, c. resmunguice, d. coscuvilhice, 
e. tagarelice

24.2
a. estalar, b. ganir, c. grasnar, d. mugir, e. zumbir

24.3
a. gemidos, b. grasnido, c. estalidos, d. zumbido, e. mugido

Ficha 26
26.1
b. dador, c. varredor, d. falsificar, e. velejador, f. canali-
zar, g. estofador, h. trabalhar, i. povoar

26.2
a. debulhadora, b. fresadora, c. granuladora, d. metra-
lhadora, e. trituradora

26.3
a. descascador, b. fornecedor, c. bronzeador, d. canaliza-
dor, e. falsificador, f. congelador, g. corredor

26.4
a. nadadores, b. bronzeador, c. canalizador, d. amacia-
dor, e. elevador, f. aspirador, g. esquentador

26.5
administrador, investidores, coordenadores, fornecedores, 
comprador, vendedores

26.6
1. d, 2. c, 3. b, 4. b, 5. a, 6. d, 7. d, 8. a

26.7
a. Rocha Vieira foi o último Governador de Macau.

Os nossos governantes estão constantemente a au-
mentar os impostos.

b. Grosso modo, um servidor HTTP é uma aplicação 
(software) que fornece páginas web.
Estão a contratar serventes para realizar esta obra.

c. Na minha família há vários negociantes de batatas.
Rocha Vieira fez parte da equipa de negociadores 
no processo de transição de Macau para a soberania 
chinesa.

d. Esta bebida não tem corantes nem conservantes. 
Ele pertence ao partido dos Conservadores.

Ficha 27

27.1
a. lavadeira, b. passadeira, c. brincadeira, d. espalhar,  
e. malhar, f. bebedeira, g. gelar, h. chocar, i. choradeira

27.2 
a. batedeira, b. fritadeira, c. assadeira, d. choradeira,  
e. bordadeira, f. passadeira

27.3 
a. batedeira, b. fritadeira, c. amassadeira, d. assadeira,  
e. brincadeira, f. bebedeira

ficha 28

28.1
a. miradouro, b. ancoradouro, c. lavadouro, d. res-
piradouro, e. secadouro, f. suadouro, g. roçadoura,  
h. aguçadoura

Ficha 29

29.1
a. assaltante, b. imigrar, c. oxidante, d. fertilizar,  
e. corante, f. anunciante, g. militar

29.2
a. falantes, b. ouvintes, c. residentes, d. emigrantes,  
e. agente, f. feirantes, g. manifestantes, h. combatentes,  
i. viajantes, e. dirigentes

參考答案
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29.3
a. fertilizante, b. adoçante, c. desinfetante, d. corantes,  
e. reagentes, f. carburante, g. desmaquilhante 

Ficha 30

30.1
a. comprar, b. entregar, c. malhar, d. recolher, e. trocar, 
f. ajustar, g. combater, h. encontrar, i. guiar

30.2
a. pega, b. almoço, c. encomenda, d. ajuda, e. abrigo, 
f. pesca

30.3
a. começo, b. aconchego, c. compra, venda, troca,  
d. rega, e. queixa, f. engano

30.4
a. caças, a caça
b. trocas, troco
c. criação, crias
d. a guarda, o guarda, a guarda

Ficha 31

31.1
a. poupança, b. bolo, c. branca, d. arranjado, e. feio,  
f. jornal, g. mala, h. vaso, i. casaco

31.2
a. dorzinha, b. cavalinho, c. pazinha, d. lapisinho,  
e. fiozinho, f. sonzinho, g. papelzinho/papelinho,  
h. irmãozinho, i. marzinho, j. caminha, k. creminho/
cremezinho, l. bebezinho, m. irmãzinha, n. verdinho, 
o. quentinho, p. azulzinho / azulinho, q. magrinho

31.3
a. Eles são uns aldrabõezecos.
b. Nas paredes, viram uns caracoizitos.
c. Vocês têm de comer uns pasteizinhos de nata.
d. Por favor, pesem-me esses pãezinhos.
e. Vamos tomar dois cafezitos!
f. Já viram os meus cãezinhos!

31.4
a. meiguinho, b. amiguito, c. laguinho, d. largote

31.5
a. fracote, b. banquinho, c. vaquinha, d. macaquito

31.6
a. chinesinho, b. rapazito, c. solzinho, d. malzote

31.7
a. Tem uma manchinha na camisa.
b. Ele anota tudo num caderninho.
c. Traz os pratinhos da sobremesa.
d. Temos de sair de casa cedinho.
e. Senta-te na cadeirinha.
f. Comprei-lhe um coelhinho da Páscoa.

31.8
a. 我想和你（簡單）説句話。
b. 我買了輛小汽車給你玩。
c. 我想要一杯（很棒的）啤酒。
d. 你要很快地把所有事情做完！
e. 他又矮又丑。
f. 我實在太累了！

Ficha 32

32.1
a. tacho, b. casaco, c. panela, d. vinho, e. cabelo, f. golo, 
g. mentiroso, h. rico, i. tola

32.2
a. mesona, b. carrão, c. casarão, d. passarão, e. peixão, 
f. filmaço

32.3
a. Ela é uma feiona
b. Afinal, não era a mazona da fita.
c. Estás a ficar uma solteirona.
d. Gosto muito da minha mãezona.
e. Tu és uma doidona!
f. A tua amiga é uma espertalhona!

32.4
a. Eles são uns feiões.
b. Afinal, não eram os mauzões da fita.
c. Estão a ficar uns solteirões.
d. Gostamos muito dos nossos avozões.
e. Vocês são uns doidões!
f. Os teus amigos são uns espertalhões!

32.5
a. mulheraça, mulherona, b. homenzarrão, c. rapagão, 
d. raparigaça, e. paredão, f. porcalhão, g. gatarrão,  
h. corpanzil, i. cabeçorra, j. narigão, k. bocarra,  
l. dramalhão, m. copázio, n. vozeirão

32.6
a. Isto deu-me um trabalhão.
b. É o meu amigalhaço.
c. Esta empresa fez um investimentão na China.
d. Adoro o meu maridão!
e. Ele comeu um pratão de comida.

SOLUÇÕES
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32.7
a. 他們開了一場盛會。
b. 他們在葡萄牙買了一幢大房子。
c. WangDan壞透了。
d. ZhaoLei很帥。
e. Zhao Tingting看起來很傷心。

Ficha 33

33.1 
a. azedar; b. limpar; c. lixar; d. ancorar; e. murar;  
f. perfumar; g. vacinar; h. doutorar; i. policiar;  
j. armazenar; k. alcatifar; l. perdoar; m. vindimar

33.2
a. 9, b. 3, c. 1, d. 11, e. 14, f. 8, g. 10, h. 4, i. 15, j. 16, k. 19, 
l. 5, m. 18, n. 17, o. 13, p. 12, q. 21, r. 20, s. 6, t. 2, u. 7

33.3 
a. duplicar; b. suavizar; c. coxear; d. folhear; e. sim-
plificar; f. florescer / verdejar; g. facilitar; h. escureceu;  
i. urbanizar; j. exemplificar; k. canalizar; l. capacitar;  
m. comercializar; n. debilitar; o. fraquejar; p. favorecer; 
q. branquear; r. golpear

33.4 
a. encolerizar; b. enraiveceu; c. esbracejar; d. esclarecer;  
e. emagrecer; f. amolecer; g. apedrejar; h. acobrear;  
i. esfaqueou; j. amadurecer; k. enlamear

33.5 
Resultativo: esclarecer, atemorizar, emagrecer, falsificar
Locativo: engarrafar
Ornativo: amanteigar
Instrumental: apunhalar, lixar, chicotear
Realizativo: guerrear, caricaturar
Modal: serpentear, assessorar, capitanear

33.6
a. postar; b. triplicar; c. ozonificar; d. gaguejar; e. pentear; 
f. facilitar; g. simpatizava

33.7 
a. capitanear; b. alunar; c. sintetizar; d. carbonizar;  
e. pacificar; f. dulcificar; g. arborizar 

33.8 
a. pôr antes, b. pôr depois, c. dizer antes, d. ajustar antes, 
e. datar depois, f. mostrar antes

33.9 
a. 5; b. 6; c. 4; d. 3; e. 1; f. 2

33.10 
a. meter-se debaixo de água, b. navegar à volta (do mun-
do), c. pôr em cima, d. colocar debaixo de terra, e. cortar 
no meio, f. arrendar a uma terceira pessoa, g. visionar 
por cima (dirigir), h. pôr no meio

33.11
a. O general contra-argumentou que não havia outra 

solução.
b. Esta atitude desagradou aos Portugueses.
c. Desliga o candeeiro.
d. Ele está a desmontar o guarda-roupa.

33.12 
a. Todas as mães gostam de hiperproteger os filhos. 
b. Em Macau superabundam bons restaurantes.
c. Algumas pessoas sobrevalorizam o exercício físico. 
d. Algumas pessoas subvalorizam as vacinas. 
e. Esta lei bipartiu a administração portuária em 

órgãos distintos.
f. Ele entreabriu a porta.
g. Este livro equivale a dois meses de salário.
h. Com o sono, ela semicerrou os olhos.

33.13 
a. Nestas eleições, o PSD coligou-se com o CDS. 
b. Ela ainda coabita com os pais.
c. Esses cinco elementos interrelacionam-se com os 

cinco sentidos.
d. Ele autoabastece-se em Lisboa. 
e. Eles reapareceram ontem em Lisboa. 

33.14 
a. Os dois partidos concelebraram a vitória nas 

eleições.
b. Os dois mecanismos eletrónicos interconectaram-se.
c. Aquele país autoproclamou-se vencedor da guerra. 
d. É preciso reordenar os artigos desta revista. 
e. Os alunos entreajudaram-se. 
f. O aluno teve de reenviar o documento. 

33.15 
a. O dragão ensurdeceu (por causa do barulho).
b. A situação clarificou-se (com a ação do Li Tao).  
c. A fruta amadureceu (pela ação do sol).  
d. O país modernizou-se (pela ação do Governo).  
e. Os Portugueses horrorizaram-se (por causa da repor-

tagem sobre os refugiados).

Ficha 34

34.1 
a. a mentira, b. a fama, c. o mito, d. o hotel, e. a orelha, 
f. o ciúme, g. a febre, h. o fim, i. o Benfica, j. os Açores, 
k. a Madeira
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34.2
a. chinesa; b. francês; c. brasileiro; d. cantonês;  
e. beirão; f. algarvia; g. transmontanos; h. belgas;  
i. russas; j. macaenses; k. grego

34.3
Cidade Habitante

a. Lisboa lisboeta, olissiponense
b. Braga bracarense
c. Coimbra conimbricense
d. Porto portuense
e. Santarém santareno, escalabitano
f. Rio de Janeiro carioca, fluminense
g. Luanda luandense
h. Paris parisiense
i. Londres londrino
j. Moscovo moscovita
k. Nova Iorque nova-iorquino
l. Pequim pequinense
m. Xangai xangaiense
n. Macau macaense

34.4
a. arenoso, b. bucal, c. criminal, criminoso, d. digital, 
e. doloroso, f. juvenil, g. lateral, h. mensal, i. meticu-
loso, j. nasal, k. nominal, l. pecaminoso, m. radical,  
n. racional, o. renal, p. umbilical, q. vital

34.5 
a. nublado, b. tricolor, c. lacrimais, d. silábica, e. abdo-
minais, f. milenares, g. noturna, h. canina, i. popular

34.6 
a. insulares, b. vespertino, c. doméstica, d. passional, 
e. racional, f. hídrica, g. paradisíaca, h. digitais,  
i. hebraica, j. equestre, k. alado, l. eólica, m. matinal,  
n. matutino

34.7
a. céu nublado; b. bandeira tricolor; c. territórios insu-
lares; d. jornal matutino; e. jornal vespertino; f. ativi-
dade doméstica; g. crime passional; h. método racional; 
i. energia hídrica ; j. nuvens plúmbeas; k. paisagem 
paradisíaca; l. impressões digitais; m. língua hebraica; 
n. estátua equestre; o. vias lacrimais; p. cavalo alado;  
q. energia eólica; r. dores abdominais; s. ruínas milenares; 
t. oração matinal; u. arquitetura medieval; v. vigilância 
noturna; w. fidelidade canina; x. política popular

34.8 
a. Este trabalho está a ser penoso para os alunos.

Esta situação está prevista no Código Penal.
b. Ele sente por ela uma atração carnal.

Ele sente-se atraído pelos lábios carnudos dela.

c. Se ele é o autor deste crime, deve ser tratado como 
todos os  criminosos. 
Ele é o réu neste processo criminal.

d. Com o exercício físico, ele ficou musculoso.
Aquela doença afetou-lhe o tecido muscular.

Ficha 35

35.1
a. tratável / que pode ser tratado
b. palpável /que pode ser palpado
c. pagável / que pode ser pago
d. contável / que pode ser contado
e. verificável / que pode ser verificado
f. temível / que pode ser temido
g. concebível / que pode ser concebido
h. acessível / que pode ser acedido
i. elegível / que pode ser eleito
j. conduzível / que pode ser conduzido
k. digerível / que pode ser digerido
l. componível / que pode ser composto
m. previsível / que pode ser previsto

35.2
a. visitável, b. atribuível, c. apresentável, d. perecíveis, 
e. consumíveis, f. situáveis, g. realizável, h. apetecíveis, 
i. admiráveis, j. presumível

35.3
b. impagável / que não pode ser pago
c. insondável / que não pode ser sondado
d. inconcebível / que não pode ser concebido
e. irremediável / que não pode ser remediado
f. inconsolável/ que não pode ser consolado
g. insubstituível / que não pode ser substituído
h. irrecusável / que não pode ser recusado
i. inesgotável / que não pode ser esgotado

35.4
a. inclassificável, b. inquestionável, c. indomável, d. inco-
bráveis, e. irreparáveis, f. insubstituíveis, g. inseparáveis,  
h. intragável, i. intransponível, j. ilegível, k. invisível

35.5
1. ouvir
2. refutar
3. alterar
4. anular
5. apagar
6. realizar
7. conciliar
8. transmitir
9. solucionar
10. esquecer
11. duvidar
12. mudar
13. ferir
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35.6
a. Esta palavra é intraduzível.
b. Estas palavras são invariáveis.
c. Algumas pessoas são insuportáveis.
d. Esta viagem é interminável.
e. O rio Douro é navegável.
f. A China tem muitos produtos exportáveis.
g. No fim de semana passarei a estar novamente 

comunicável.
h. Os efeitos do tufão são bem visíveis.

35.7
a. Os termos do contrato são negociáveis. 
b. O esquilo é confundível com um rato.
c. Esta avenida é/está transitável.
d. Esta equipa é invencível.
e. Esta doença é incurável.
f. O laços familiares são inquebráveis.
g. Alguns destes insectos são comestíveis.
h. O açúcar é dissolúvel em água quente.

Ficha 36

36.1
a. escuríssimo, b. lentíssimo, c. fortíssimo, d. estreitíssimo, 
e. curtíssimo, f. compridíssimo

36.2
a. contentíssimo, b. felicíssimo, c. ferocíssimo, d. amabi-
líssimo, e. amicíssimo, f. cansadíssimo, g. saborosíssimo, 
h. sapientíssimo

36.3
a. muito caro, b. muito pesado, c. muito nobre, d. muito 
humilde, e. muito agradável, f. muito bonito, g. muito 
doce

36.4
a. facílimo, b. celebérrimo, c. paupérrimo, d. fidelíssimo, 
e. interessantíssimo, f. aplicadíssimo, g. velocíssimo,  
h. horribilíssimo

36.5
a. péssimo é o único que está no grau superlativo
b. pior é o único que não está no grau superlativo 
c. crudelíssimo é o único que está no grau superlativo 
d. pequenino é o único que não está no grau superlativo
e. facílimo é o único que não tem o sufixo -íssimo de 

superlativo 
f. nigérrimo é o único que não tem prefixo.

36.6
a. inteligentíssima, b. quentíssimo, c. gordíssimo, d. velo-
císsimo, e. facílimo, f. paupérrimas, g. ótimo 

36.7
a. Aquela árvore é altíssima.
b. O Rodrigo está atentíssimo nas aulas.
c. O seu casaco é curtíssimo.
d. Tens as mãos frias. Na verdade, estão frigidíssimas!
e. Esta universidade tem ótimas instalações.
f. Aqui usamos tecnologia moderníssima.
g. Os cientistas estão a fazer descobertas notabilíssimas.
h. No ano passado, os resultados económicos foram fra-

quíssimos.

36.8
a. 這部手機超級貴。
b. 我之前很害怕，但是沒想到測驗特別簡單。
c. 我丈夫送給我一件特別古老的首飾。
d. 我吃了幾個超級好吃的蛋撻。
e. 這間超市的產品超級新鮮。

36.9
1. Acre  ("azedo") – acérrimo
2. Alto – supremo
3. Amável – amabilíssimo
4. Amigo – amicíssimo
5. Antigo – antiquíssimo
6. Baixo – ínfimo
7. Benevolente – benevolentíssimo
8. Célebre – celebérrimo
9. Cristão – cristianíssimo
10. Cruel – crudelíssimo
11. Doce – dulcíssimo
12. Fiel – fidelíssimo
13. Frio – frigidíssimo
14. Grande – máximo
15. Humilde – humílimo
16. Livre – libérrimo
17. Maléfico – maleficentíssimo
18. Mísero ("triste") – misérrimo
19. Nobre – nobilíssimo
20. Pequeno – mínimo
21. Pobre – paupérrimo
22. Sábio – sapientíssimo
23. São – saníssimo
24. Simples – simplíssimo  (= simplicíssimo)
25. Veloz - velocíssimo

Ficha 37

37.1
a. tristemente, b. inteligentemente, c. felizmente, d. habil-
mente, e. confortavelmente, f. regularmente, g. amplamen-
te, h. sabiamente, i. saborosamente, j. ameaçadoramente

37.2
a. justamente, b. amavelmente, c. amplamente, d. dificil-
mente, e. anteriormente, f. cuidadosamente

37.3
a. clara e profundamente, b. pronta e energicamente,  
c. pausada, clara e corretamente, d. confortável e adequa-
damente, e. franca e abertamente
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37.4
a. irritado, b. cuidadosamente, c. imediatamente,  
d. fácil, e. calmamente, f. simplesmente, g. simples,  
h. bom, i. bem, j. dificilmente

37.5
a.5, b.1, c.3, d.6, e.4, f.2

37.6
a. suavemente, b. indevidamente, c. obedientemente,  
d. cegamente, e. fixamente

37.7
a. 陽光透過窗子柔和地灑在房間裏。
b. 漁民們奇跡般地獲救了。
c. 這筆錢神秘（地）消失了。
d. 地鐵突然（地）停了下來。
e. 我把門慢慢（地）打開了。

Ficha 38

38.1 b.

38.2 d.

38.3 c.

38.4 d.

38.5 d.

Ficha 39

39.1
a. colocar, b. classificação, c. educação, d. matricular,  
e. construir, f. venda, g. edição, h. exame

39.2
a. rever, b. reedição, c. reavaliação, d. revenda, e. reafir-
mar, f. retomar, g. repor, h. reescrever

39.3
b. reagir (< agir)
e. reescrita (< escrita)
f. reformulação (< formulação)
h. reler (< ler)
i. reintegrar (< integrar).

39.4 b.

39.5 c.

Ficha 40

40.1
a. abotoar, b. fazer, c. obedecer, d. coser, e. intoxicar,  
f. atenção, g. leal, h. ordem

40.2
a. desconvocar, b. desativar, c. desmontar, d. desligar,  
e. desapertar, f. desordem, g. descontente, h. desconfiança, 
i., desconforto, j. desacordo

40.3
b. descolar (< colar)
c. destapar (< tapar)
f. deslealdade (< lealdade)
g. descontente (< contente)
i. desaparecer (< aparecer)

40.4 a. 

40.5 b. 

Ficha 41

41.1
a. certo, b. disciplina, c. ativo, d. fidelidade, e. vulgar, 
f. útil, g. compreensível, h. visual

41.2
a. indecente (< decente)
c. indiretamente (< diretamente)
f. incapaz (< capaz)
h. injustiça (< justiça)
i. inválido (< válido)

41.3 d. 

41.4 c.

41.5
ilegal, imaterial, irreal, informal, inseguro, impuro.

41.6
ilegítimo, ilimitado, ilíquido, imodesto, inapto, incerto, 
incómodo, incomunicável, incompleto, inconsciente, ine-
ficaz, inexato, injusto, impessoal, impopular, impróprio, 
indeferir, inútil, inválido, irracional, irrealista, indisci-
plina, ineficácia, injustiça, insegurança

41.7
a. ilegalidade, b. ilógico, c. imprópria, d., incompleto,  
e. incorreto, f. indiscutível, g. insignificante, h. invariá-
veis, i. invulgar, j. irracional, k. inativos, l. inadequada, 
m. insensível
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41.8  a.2, b.5, c.4, d.6, e.3, f.1

Ficha 42

42.1
a. antirrugas, b. antitabaco, c. antimíssil,  
d. antidesportivo, e. antipessoais

42.2
a. contramão, b. contrafeitos, c. contraindicado, d. con-
tracapa, e. contradizer, f. contrarrelógio

42.3 d.

42.4 a.

Ficha 43

43.1
a. programa, b. marido, c. comunicador , d. vermelho,  
e. muros, f. escola, g. guerra, h. mordomo, i. casado,  
j. empreiteiro, k. designado, l. migração, m. maratona

43.2
a. intercidades, b. antevéspera, c. pré-adolescente,  
d. pós-venda, e. interturmas, f. sub-rendimento,  
g. sobrepor, h. transfronteiriço

Ficha 44

44.1
1. monossilábico, 2. dissilábico, 3. trissilábico,  
4. tetrassilábico, 5. pentassilábico, 6. hexassilábico,  
7. heptassilábico, 8. octossilábico, 9. eneassilábico, 
10. decassilábico, 11. hendecassilábico, 12. dodecassilábico

44.2 
3. triângulo, 4. quadrado, 5. pentágono, 6. hexágono,  
7. heptágono, 8. octógono, 9. eneágono, 10. decágono 

44.3
a. monomotor, b. unifamiliar , c. bípede, d. quadrúpede, 
e. tetracampeão, f. quilograma,  g. multicolor, h. omni-
potentes, i. mil, j. centésima, k. décima

44.4
a. ambidextro, b. bianual / plurianual, c. monoparental,  
d. multiusos, e. politraumatismo, f. quadrúpede, g. trifásico, 
h. pentagonal

Ficha 45

45.1
a. filme, b. golfe, c. estimativa, d. estrutura, e. esfera,  
f. série, g. julgamento

45.2
a. megaconcerto,  b. minitorneio,  c. microanálise, 
d. macromolécula

45.3
a. microscópica / macroscópica,  
b. microestrutura / macro estrutura

Ficha 46

46.1
a. esfera,  b. moderno,  c. homem,  d. dose,  e. longo,  
f. produto,  g. luxuoso,  h. som

46.2 / 46.4
a. multimilionário, b. arqui-inimigo, c. ultracómodo,  
d. extralargo, e. superfino, f. sobredotado, g. meio-irmão, 
h. semicírculo, i. meio-chinês, j. semilimpo, k. hipersensiblidade

46.3
a. sobre-humana, sub-humanas
b. hipertensão, hipotensão
c. superfaturar, subfaturar

46.5 a.

Ficha 48

48.1
a. aguardente, b. pernalta, c. vinagre, d. planalto

48.2
a.6, b.2, c.4, d.1, e.11, f.5, g.3, h.7, i.9, j.8, k.10

48.3
a.7, b.2, c.6, d.3, e.4, f.5, g.8, h.9, i.1

48.4
a.4, b.8, c.14, d.1, e.12, f.3, g.9, h.10, i.11, j.2, k.7, 
l.6, m.5, n.13, o.15

48.5
a. álcool, b. água, c. fios elétricos, d. gás, e. petróleo,  
f. ovos

48.6
a. inseticida, b. raticida, c. patricida, d. fratricida,  
e. infanticida, f. regicidas, g. suicidas, h. homicidas,  
i. genocida

48.7
a. carnívoro, b. piscívoras, c. herbívoro, d. granívoro,  
e. omnívoro, f. sacarívoro, g. bananívoro, h. vermívoro, 
i. frutívoro

參考答案



202 VOCABULÁRIO 
do PORTUGUÊS de Rui Pereira               

FOTOCOPIÁVEL© Instituto Politécnico de Macau 2021

48.8
a. hipnoterapia, b. sonoterapia, c. hemoterapia, d. psico-
terapia, e. aromoterapia, f. ludoterapia, g. hidroterapia

48.9
a. alturas, b. viagens aéreas, c. espaços abertos/multidões, 
d. relâmpagos e trovões, e. espaços fechados e apertados, 
f. luz, g. casar, h. sangue, i. ficar sem contacto através do 
telemóvel, j. estrangeiros

48.10
Produto
(Nome)

Atividade
(Nome)

Profissional
(Nome)

Propriedade
(Adjetivo)

campo agricultura agricultor agrícola

fruta fruticultura fruticultor frutícola

aves avicultura avicultor avícola

árvores arboricultura arboricultor arborícola

floresta silvicultura silvicultor silvícola

peixe piscicultura piscicultor piscícola

flores floricultura floricultor florícola

tomates tomaticultura tomaticultor tomatícola

vinho vinicultura vinicultor vinícola

48.11
a.12,  b.1,  c.9,  d.4,  e.3,  f.11,  g.10,  h.13,  i.7,  j.5, 
k.6,  l.8,  m.2

48.12
a. franco-alemão, b. luso-chinesa, c. euro-asiática,  
d. sino-russo, e. anglo-americano, f. indo-japonesa 

Ficha 49

49.1
guarda-chuva, guarda-sol, guarda-rios, guarda-florestal, 
paraquedas, para-raios; porta-aviões, porta-chaves, 
porta-estandarte, porta-voz

49.2
a. ator-encenador, b. limpa-chaminés, c. guarda-chuva, 
d. abre-latas, e. cheques-dentista, f. cheque-desconto,  
g. seguro-doença, h. seguro de saúde, i. seguro-automóvel

49.3
a. homem-aranha, b. político-fantoche, c. fala-barato, 
d. desporto-rei, e. toucinho-do-céu, f. obra-prima,  
g. unhas-de-fome

49.4
1.d, 2.a, 3.c, 4.a, 5.b, 6.b 

Ficha 50

50.1
a. girassóis, 
b. redatores-chefes, 
c. porta-estandartes,  
d. toucinhos-do-céu, 
e. amores-perfeitos, 
f. decretos-lei/decretos-leis, 
g. recém-nascidos, 
h. guarda-livros, 
i. abaixo-assinados, 
j. chupa-chupas

50.2
a. agropecuários, 
b. hispano-americanos, 
c. amarelo-limão, 
d. cor de laranja, 
e. verde-azeitona, 
f. médico-cirúrgicos

Prova que sabes

PS.1
impossível, descontente, entrecruzar, coordenar, exportar, 
antissísmico, hipermercado, pós-revolução

PS.2
bondade, cruzamento, esperteza, feijoada, jogador, 
livraria, pinhal, racismo, velhice

PS.3
brasileiro, indiano, israelita, japonês, lisboeta, macaense

PS.4
a. apertão, 
b. arrastão, 
c. empurrão, 
d. encontrão,  
e. tropeção

PS.5
escurecer, facilitar, fraquejar, infernizar, liquidificar, 
martelar, pentear

PS.6
esclarecer, amadurecer, anoitecer, apedrejar, entardecer, 
aterrorizar, entristecer

PS.7
a. 8,  b. 4,  c. 7,  d. 5,  e. 2,  f. 6,  g. 3,  h.1
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PS.8
a. 5,  b. 3,  c. 2,  d. 4,  e. 1,  f. 6,  g. 8,  h.7

PS.9
a. 3,  b. 1,  c. 5,  d. 4,  e. 7,  f. 6,  g. 2

PS.10
a. paredão, pezão, homenzarrão
b. desfazer, descobrir, descolar
c. cavaleiro, dentista, viajante
d. rever, reencontrar, recomeçar
e. felicidade, rapidez, certeza

PS.11
1. migrar (ir) para fora
2. migrar (vir) para dentro
3. trazer para dentro
4. levar para fora
5. escrever dentro
6. enviar para fora da pátria

PS.12
Frases E L

a. Vamos para o refeitório. X

b. Vamos fazer um peditório para a Cáritas. X

c. Vou usar um quarto como escritório. X

d. Alguns colégios têm dormitórios. X

e. O lavatório está sujo. X

f. Fui submetido a um intenso interrogatório. X

PS.13
evento/processo: esbanjamento, casamento, manuseamento
estado: esgotamento
produto/resultado: acabamentos, financiamento
agente: aquecimento
lugar: estabelecimento, estacionamento

PS.14 
a. navegadores, b. versejador, c. amortecedores, d. povoador, 
e. liquidificador, f. estucador, g. amaciador

PS.15
a. descascador, b. fornecedor, c. falsificador, d. navegadores, 
e. congelador, f. estofador, g. amaciador

PS.16 
a. amassadeira, b. bebedeira, c. salgadeira, d. mamadeira

PS.17
a. fritadeira, b. salgadeira, c. mamadeira, d. bordadeira, 
e. passadeira

PS.18 
a. chiadeira, b. bebedeira, c. brincadeira, d. gritadeira, 
e. choradeira

PS.19
a. velório, crematório, b. oratório, c. oratória

PS.20 
a. começo, b. aconchego, c. compra, venda, troca, d. rega, 
e. queixa, f. engano

PS.21
a.  hipocalóricos, hipercalórico
b.  infrassons, ultrassom
c.  hipermercado, minimercado, supermercado

PS.22
terreno, terrestre, aterrar, enterrar, aterragem,  
terraplanagem…

PS.23
maré, marítimo, marinheiro, marina, marinha, amarar, 
ultramar…

PS.24
barcaça, barcagem, barqueiro, embarcar, embarque…

PS.25
bocarra, boquinha, boquita, cabecita, cabecinha, cabe çorra, 
dedinho, dedão, fraquinho, fracote, fraquito, pequenito, 
peque note, rapazinho, rapazito, rapazote

PS.26
b. corpanzil, e. gatarrão, h. garrafão

PS.27
normal: frade, sopa, brasas
diminutivo: caldinho, olhinhos
aumentativo: panelão, bocarra

PS.28
Grau diminutivo Grau normal Grau aumentativo

narizinho nariz narigão
patinha pata patorra
rapazinho rapaz rapagão

PS.29.1
a. gata,  b. quadrado,  c. branco,  d. preto,  e. gato

PS.29.2
c. (gatão)
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PS.30.1
a. povo, b. mal, c. coitado(s), d. bom(ns), e. pior(es),  
f. melhor(es), g. obrigado(s), h. cedo, i. tarde, j. noite,  
k. fresco, l. chuva, m. réstia, n. calor, o. devagar, p. agora, 
q. caluda, r. depressa, s. logo, t. perto, u. longe, v. nada

PS.30.2
b. pertinho ("muito perto")

PS.31.1
1. b, 2. c

PS.31.2
a. ruas, b. cilindro, c. oposto, d. lugar, e. não se pode,  
f. certo, g. juntos

PS.32
cardiologia, hidromassagem, aquicultura, parquímetro,  
sambódromo, sino-português, primeiro-ministro,  
palavra-chave

PS.33
a. 4, b. 16, c. 5, d. 15, e. 7, f. 12, g. 17, h. 13, i. 1,  
j. 9, k. 2, l. 10, m. 11, n. 6, o. 14, p. 8, q. 18, r. 19, s. 3

PS.34
a. carnívoro, b. piscívoros, c. herbívoro, d. granívoro,  
e. vermívoro, f. frugívoro

PS.35
a. fratricida, b. patricida, c. infanticida, d. inseticida,  
e. raticida, f. regicidas, g. suicidas, h.  homicidas,  
i.  genocida,

PS.36
a. 4, b. 6, c. 7, d. 5, e. 8, f. 3, g. 2, h. 9, i. 1

PS.37
a. perder a memória, b. vento, c. flores, d. palhaços,  
e. escuro, f. europeus, g. nudez, h. água, i. ir ao médico,  
j. portugueses, k. ficar solteiro, sozinho, l. engordar,  
m. fogo

PS.38
a. 7, b. 6, c. 1, d. 8, e. 2, f. 9, g. 5, h. 4, i. 3

PS.39    d.

PS.40    c.

PS.41    a.

PS.42
1.a, 2.c, 3.a, 4.b

PS.43
a. porta-vozes, b. estrelas-do-mar, c. palavras-chave,
palavras-chaves

PS.44
a. Algumas estudantes afro-asiáticas aceitaram falar aos 
jornalistas.
b. Gostei dos casacos rendados verde-esmeralda.
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