PREFIXES AND SUFFIXES
3ª SÉRIE

INGLÊS

PROF. CARLA

1º BIM

Para substantivos
Os sufixos relatados abaixo são todos formadores de substantivos e saber o que eles
significam pode ajudá-lo a compreender o contexto do texto que você estiver lendo.

Sufixo

Significado

Exemplos

-age

indicador de grupo; quantidade;
local

baggage, village, anchorage

-al

processo ou estado de algo

arrival, burial, deferral

-ance/-ence

ação ou estado de algo

reliance, defence, insistence

-dom

condição ou estado; área reinada
por; grupo de algo

boredom, freedom, kingdom

-ee

pessoa afetada ou descrita por algo

employee, payee, refugee

-er/-or

indicador de profissão

driver, writer, director

-hood

estado ou qualidade de algo

brotherhood, childhood, neighbourhood

-ism

grupo de ideias ou sistema de
crenças

capitalism, Marxism, socialism

-ist

pessoa que acredita em algo;
indicador de profissão

violinist, atheist, socialist

Sufixo

Significado

Exemplos

-ity/-ty

qualidade ou estado de algo

brutality, equality, cruelty

-ment

ação ou resultado de algo

amazement, disappointment, parliament

-ness

qualidade, estado ou característica
de algo

happiness, kindness, usefulness

-ry

grupo ou classe de algo; estado ou
característica de algo; a arte de
fazer algo

entry, ministry, robbery, bakery

estado ou característica de algo;
habilidade de algo; grupo de algo
-ship

friendship, membership, workmanship

-sion/-tion/xion

ação ou estado de algo

expression, population, complexion
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Para adjetivos
Da mesma forma que os sufixos formadores de substantivos, os sufixos abaixo, cujos
significados são importantes norteadores de leitura, indicam adjetivos.

Sufixo

Significado

Exemplos

-able/-ible

possível ou passível de algo

drinkable, portable, flexible

-al

tem ligação a algo; processo ou estado
de algo

brutal, formal, postal

Sufixo

Significado

Exemplos

-ed

que descreve como alguém se sente ou
o estado de algo

amused, confused, frightened

-em

ser feito de algo

broken, golden, wooden

-esse

indicador de procedência

Chinese, Japanese, Vietnamese

-ful

cheio de algo

forgetful, helpful, useful

-i

indicador de procedência

Iraqi, Pakistani, Yemeni

-ic

tem ligação a algo; que pratica a ação
mencionada

classic, Islamic, poetic

-ing

que descreve algo que causa emoção

tiring, boring, exciting

-ish

indicador de procedência (língua); que
age como algo; que se aproxima a algo

British, childish, Spanish

-ive

que tende a algo; que tem a natureza de
algo

active, passive, productive

-ian

indicador de procedência

Canadian, Malaysian, Peruvian

-less

indicador de falta

homeless, hopeless, useless

-ly

indicador de frequência

daily, monthly, yearly

-ous

que tem a natureza ou a característica
de algo

cautious, famous, nervous

Sufixo

Significado

Exemplos

-y

estar cheio de algo; que tende a algo

dusty, cloudy, rainy, windy
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Tome cuidado, porque os sufixos -ed e -ing são escritos da mesma forma que os indicadores
de verbos no particípio e no presente contínuo, respectivamente. Ainda, o sufixo -ing pode indicar
um substantivo. Veja os exemplos abaixo.
He was

tired

from all that

adjetivo

He had finally

moved

moving
substantivo

to his new house and now he was

verbo

He was

moving

around.

bored.
adjetivo

to his new house and the whole process was

tiring.

verbo

adjetivo

Para verbos
A quantidade de terminações formadores de verbos é significativamente menor do que de
substantivos e adjetivos, porém não menos importante. Os verbos exemplificados abaixo estão no
infinitivo, a não ser quando explicitamente apresentado em outro tempo.

Terminação

Significado

Exemplos

-ate

dar qualidade a algo

to complicate, to dominate, to irritate

-em

fazer ou tornar-se algo

to harden, to soften, to shorten

-ed

Partícipio

cooked, moved, cried

-ify

fazer ou tornar-se algo

to beautify, to clarify, to identify

Terminação

Significado

Exemplos

-ing

presente contínuo

swimming, speaking, trying

-ise/-ize

fazer ou tornar-se algo; agir como
algo; colocar em algum lugar

to economise, to realise, to industrialize
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Observação: A variação do sufixo -ise ou -ize depende de o inglês ser britânico ou americano,
respectivamente.

Para advérbios
Os sufixos formadores de advérbios também se apresentam em menor quantidade, e o mais
utilizado na língua inglesa é o -ly, que pode ser acoplado a quase todos os adjetivos. É importante
lembrar que, na língua inglesa, existem também as locuções adverbiais, que são formadas por frases.

Barry ran in such quick way no one believed their eyes. (locução adverbial)
Barry ran so quickly no one believed their eyes. (advérbio)

Sufixo

Significado

Exemplos

-ly

do jeito de algo; em intervalos de
tempo

calmly, easily, quickly, daily

-ward(s)

na direção de algo

downwards, homeward(s), upwards

-wise

no jeito ou na direção de algo

anti-clockwise, clockwise, edgewise
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Prefixos

Os prefixos, diferentemente dos sufixos, não são indicadores de classe gramatical e são
colocados antes da raiz. Eles indicam, porém, mudanças de significado na palavra, e conhecer seus
significados pode ajudá-lo a entender o sentido de palavras desconhecidas em textos.

Prefixo

Significado

Exemplos

anti-

o oposto

anti-government, anti-racist, anti-war

auto-

relacionado a si próprio

autobiography, automobile

de-

reverso ou mudança

de-classify, decontaminate, demotivate

dis-

reverso ou remoção

disagree, displeasure, disqualify

down-

reduzir ou menor

downgrade, downhearted

extra-

Além

extraordinary, extraterrestrial

hyper-

Extremo

hyperactive, hypertension

il-, im-, in-, ir-

Negação

illegal, impossible, insecure, irregular

inter-

Entre

interactive, international

mega-

muito grande, importante

megabyte, mega-deal, megaton

mid-

meio(a)

midday, midnight, mid-October

mis-

de modo incorreto ou ruim

misaligned, mislead, misspelt

non-

Negação

non-payment, non-smoking

Prefixo

Significado

Exemplos

over-

Demais

overcook, overcharge, overrate

out-

ir além

outdo, out-perform, outrun

post-

Depois

post-election, post-war

pre-

Antes

prehistoric, pre-war

pro-

a favor

pro-communist, pro-democracy

re-

Novamente

reconsider, redo, rewrite

semi-

Metade

semicircle, semi-retired

sub-

embaixo, abaixo

submarine, sub-Saharan

super-

em cima, acima

super-hero, supermodel

tele-

a certa distância

television, telepathic

trans-

através de

transatlantic, transfer

ultra-

Extremamente

ultra-compact, ultrasound

un-

remoção, reverso, negação

undo, unpack, unhappy

under-

menos que

undercook, underestimate

up-

fazer ou levantar

upgrade, uphill
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