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FAMÍLIA DAS PALAVRAS
São palavras que derivam da mesma palavra primitiva.

PALAVRA PRIMITIVA FAMÍLIA DA PALAVRA

PEDRA PEDRADA, PEDREGULHO, PEDREIRO…

CASA CASEBRE, CASOTA, CASARÃO, CASITA…

Começou a .
Era apenas uma mas,
depressa se tornou numa
grande .
O Abel não gosta destes dias
em que ora faz sol, ora

.
Água? Prefere a do !
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folha
--- folheca

Prefixo Radical Sufixo
folh eca

Nova palavra

des desfolharfolh ar

--- folhinhafolh inha

folha
--- folheca

Prefixo Radical Sufixo
folh eca

Nova palavra

des desfolharfolh ar

--- folhinhafolh inha

folha
--- folheca

Prefixo Radical Sufixo
folh eca

Nova palavra

des desfolharfolh ar

--- folhinhafolh inha



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

CONHECIMENTO EXPLÍCITO DA LÍNGUA
RUBRICA :

1 – Completa, escrevendo as palavras derivadas da mesma família.

Lexicologia: família das palavras

PALAVRA
DERIVADAS
PALAVRAS

flor

pedra

caixa

chuva

PRIMITIVA



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

1 – Completa, escrevendo as palavras derivadas da mesma família.

Lexicologia: família das palavras

PALAVRA
DERIVADAS
PALAVRAS

livro

água

casa

mar

PRIMITIVA



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

1 – Completa, escrevendo as palavras derivadas da mesma família.

Lexicologia: família das palavras

PALAVRA
DERIVADAS
PALAVRAS

sapato

folha

terra

chapéu

PRIMITIVA



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

1 – Completa, escrevendo as palavras derivadas da mesma família.

Lexicologia: família das palavras

PALAVRA
DERIVADAS
PALAVRAS

boca

porta

neve

pé

PRIMITIVA



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

1 – Descobre a palavra que deu origem a cada família de palavras.

Lexicologia: família das palavras

2 – Completa estas frases com palavras da família de sol.

solar solstício soalheiros solário

Os dias de agosto são claros e .

Nesta casa utilizam energia dos raios de sol: é energia .

No balneário há um para apanhar sol.

No dia 21 de junho, verifica-se o de verão.

3 – Das palavras seguintes, assinala as da família de livro.

escola livrete livre livreiro

liberto livresco liberdade livrinho

4 – Assinala, com X, a opção em que todas as palavras são da família de
porta.

portada – Portugal – portão

portão – portaria – porcaria

portão – portagem – porteiro

sapatada
sapateiro

sapataria
sapatinho

pedrificar
pedreiro

pedregulho
pedrada

marear
maré

maremoto
maresia

lunar
luar

aluar
lunático



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

1 – Risca, nas séries, a palavra que não pertence à mesma família de
palavras.

Lexicologia: família das palavras

jardinar ajardinado jasmim jardineiro jardinagem

terreiro enterrado terramoto torrada desaterro

maresia marinheiro marinha marítimo maroto

2 – Completa estas frases com palavras da família de matéria.

imaterial materialista materialmente materiais

O cimento, o azulejo e o gesso são de construção.

A alma é algo .

É impossível chegar a tempo.

O Marco é um , pois só gosta de prendas caras.

3 – Das palavras seguintes, assinala as da família de casa.

casebre casado casaco casota

casarão cachecol casinha casino

4 – Assinala, com X, a opção em que todas as palavras são da família de
livro.

livraria – biblioteca – liberdade

livraria – livrete – livreiro

livraria – livrete – biblioteca 

florir floresta floco floreado florista

chapado chapelaria chapeleiro chapeuzito



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

1 – Lê e copia as palavras da mesma família nas casas dos estrunfes.

Lexicologia: família das palavras

2 – Escreve as palavras no local correto, formando famílias de palavras.

água caixote
aguarela
sinaleiro
povoado
aguaceiro
sinalética

caixão
povoar

encaixar
povoamento

desaguar
sinalização

caixa

povo sinal

papelão          noitinha          pequenino          habitação
anoitecer           habitar           papelaria           pequenez
habitado          noitada          pequenote          papelada

pequeno habitante papel noite



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

Lexicologia: família das palavras

Descobre as 12 palavras da família de FLOR

Sopa de Letras

FLORA FLOREIRA FLORISTA FLORIR FLORICULTURA

FLORIDO FLORESTA FLOREADO AFLORAR FLORAL

FLORAÇÃO FLORESCER



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

Lexicologia: família das palavras

Descobre as 10 palavras da família de CASA

Sopa de Letras

CASA CASOTA CASEIRO CASITA CASAL

CASARÃO CASÃO CASARIO CASEBRE CASINHA



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

Lexicologia: família das palavras

Descobre as 12 palavras da família de SAL

Sopa de Letras

SALICULTURA SALINO SALGADO SALGADEIRA SALEIRO

SALMOURA SALGAR SALÉ SALÍFERO SALINAR

SALIFICAR SAL



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

Lexicologia: família das palavras

Descobre as 10 palavras da família de MAR

Sopa de Letras

MARESSISMO MARINHEIRO MARINHO MARÉ MARÍTIMO

MAREMOTO MARESIA MAREAR MAREANTE AMARAR


