
 

Aula 
07B Prefixos e Sufixos 

Prefixo e Sufixo são morfemas que se juntam ao radical a fim de formar 
novas palavras. Ambos são, na verdade, afixos. O nome prefixo ou sufixo é dado 
mediante o lugar que ocupam na palavra. Ou seja, se estiver antes do radical é 
prefixo, mas se estiver depois do radical é sufixo. 

Tanto os prefixos quanto os sufixos possuem a função de agregar 
significados às palavras. Veja os exemplos abaixo: 

Prefixos Significados Exemplos 
ambi- duplicação Ambidestro 
ante- anterioridade Antepor, antecedência 
bi-, bis- dois biênio, bisneto 
contra- oposição Contradizer 
in-, i- negação ingrato, ilegal 
Intra- dentro Intravascular 
pos- posição Posterior 
tri- três Triângulo 
anti- oposição Antipatia 
hiper- excessivo Hipertensão 
pro- anterioridade Prólogo, pronome 
des contrariedade Desleal 

 

Principais Sufixos Nominais formam 
substantivos e adjetivos 

Exemplos 

Aumentativo: -alhão, -ão, -anzil, -arra, -orra, -ázio... copázio, bocarra, corpanzil, casarão 
Diminutivo: -acho, -eto, -inho, -inha, -ote... riacho, filhote, livrinho 
Superlativo: -íssimo, érrimo, -limo... belíssimo, paupérrimo, facílimo 
Lugar: -aria, -ato, -douro, -ia... papelaria, internato, bebedouro 
Profissão: -ão, -dor, -ista... diarista, dentista, vendedor 
Origem: -ano, -eiro, ês... francês, alagoano, mineiro 
Coleção, Conjunto: -al, -eira, -ada, -agem... folhagem, cabeleira, capinzal 
Ação ou o efeito de uma ação: -ura escritura, bravura, pintura. 
Qualidade ou abundância: -oso, -ento, -udo... gostoso, ciumento, barbudo 
Principais Sufixos Verbais  
-ear, ejar, -ecer, -escer, -entar, -fazer, -ficar, -icar, -
iscar, -ilhar, -inhar, -itar, -izar... 

folhear, velejar, envelhecer, florescer, afugentar, 
liquefazer, petrificar, adocicar, chuviscar, 
dedilhar, escrevinhar, saltitar, organizar 

Sufixo Adverbial  
Indica o modo da ação: Somente o sufixo -mente amavelmente, distraidamente 

 

01. Transcreva, substituindo as expressões destacadas por uma única 
palavra que tenha prefixo e/ou sufixo: 

a) O farmacêutico aplicou-lhe uma injeção dentro dos músculos. 
b) Você agiu contra a lei. 
c) A comida está com muito sal. 
d) O inimigo atacou as vizinhanças ao redor. 
e) Há minas de ouro debaixo da terra. 
f) O funcionário chegou com muita pressa. 
g) O doente deve tomar um remédio contra o veneno imediatamente. 
h) O esporte é uma prática que faz bem. 
i) O bêbado reage de uma maneira não racional. 
j) Eu fui classificado em quase último lugar. 
k) O vidente viu com antecedência os acontecimentos. 
l) Já viajei num navio que atravessou o Atlântico. 
m) O estádio estava excessivamente lotado. 
n) O assunto foi abordado antes daquele momento. 
o) Aquele homem que veio do norte está procurando emprego. 

02. Encontre palavras derivadas de: 
casa - ave - olho - claro - vidro - pedra - vinho - ferro - marca 

03. Explique o humor presente na charge abaixo. 

 
04. Na frase: “Ele fez uma releitura do conto de Clarice Lispector”. A 
palavra sublinhada vem de que palavra primitiva, e o que os afixos 
agregam ao seu significado. 

05. Na frase: “O garoto agiu desrespeitosamente naquele momento”. A 
palavra sublinhada vem de que palavra primitiva, e o que os afixos 
agregam ao seu significado. 


