
Sufixos 

Sufixos são elementos que, acrescentados a um radical, formam nova palavra.  A sua 
principal característica é a mudança de classe gramatical que geralmente se opera.. 

Como o sufixo é colocado depois do radical, a ele são incorporadas as desinências 
que indicam as flexões das palavras variáveis. Existem dois grupos de sufixos 
formadores de nomes extremamente importantes para o funcionamento da língua. São 
os que formam nomes de ação e os que formam nomes de agente. 

Sufixos que formam nomes de ação 

-ada - caminhada -ez(a) - sensatez, beleza 

-ança - mudança -ismo - civismo 

-ância - abundância -mento - casamento 

-ção - emoção -são - compreensão 

-dão - solidão -tude - amplitude 

-ença - presença -ura - formatura 
 

Sufixos que formam nomes de agente 

-ário(a) -secretário -or - lutador 

-eiro(a) - ferreiro -nte - feirante 

-ista - manobrista 
  

Além dos sufixos acima, tem-se: 

Sufixos que formam nomes de lugar 

-aria - churrascaria -or - corredor 

-ário - herbanário -tério - cemitério 

-eiro - açucareiro -tório - dormitório 

-il - covil 
  

Sufixos que formam nomes indicadores de abundância, aglomeração, coleção 

-aço - ricaço -ario(a) - casario, infantaria 

-ada - papelada -edo - arvoredo 

-agem - folhagem -eria - correria 

-al - capinzal -io - mulherio 

-ame - gentame -ume - negrume 
 

 

 



Sufixos que formam nomes técnicos usados na ciência 

-ite bronquite, hepatite (inflamação) 

-oma mioma, epitelioma, carcinoma (tumores) 

-ato, eto, ito sulfato, cloreto, sulfito (sais) 

-ina 
cafeína, codeína (alcaloides, álcalis 

artificiais) 

-ol fenol, naftol (derivado de hidrocarboneto) 

-ite amotite (fósseis) 

-ito granito (pedra) 

-ema 
morfema, fonema, semema, 

semantema (ciência linguística) 

-io - sódio, potássio, selênio (corpos 

simples)  
 

Sufixo que forma nomes de religião, doutrinas filosóficas, sistemas políticos 

-ismo 

budismo 

kantismo 

comunismo 
 

 

 

SUFIXOS FORMADORES DE ADJETIVOS 

a) a partir de nomes 

-aco - maníaco -ento - cruento 

-ado - barbado -eo - róseo 

-áceo(a) - herbáceo, liláceas -esco - pitoresco 

-aico - prosaico -este - agreste 

-al - anual -estre - terrestre 

-ar - escolar -ício - alimentício 

-ário - diário, ordinário -ico - geométrico 

-ático - problemático -il - febril 

-az - mordaz -ino - cristalino 

-engo - mulherengo -ivo - lucrativo 

-enho - ferrenho -onho - tristonho 

-eno - terreno -oso - bondoso 

-udo - barrigudo 
  

 



b) a partir de verbos 

SUFIXO SENTIDO EXEMPLIFICAÇÃO 

-(a)(e)(i)nte ação, qualidade, estado semelhante, doente, seguinte 

-(á)(í)vel possibilidade de praticar ou sofrer uma ação louvável, perecível, punível 

-io, -(t)ivo ação referência, modo de ser tardio, afirmativo, pensativo 

-(d)iço, -(t)ício possibilidade de praticar ou sofrer uma ação, referência movediço, quebradiço, factício 

-(d)ouro,-(t)ório ação, pertinência casadouro, preparatório 
 

 

SUFIXOS ADVERBIAIS 

Na Língua Portuguesa, existe apenas um único sufixo adverbial: É o sufixo "-
mente", derivado do substantivo feminino latino mens, mentis que pode significar "a 
mente, o espírito, o intento". Este sufixo juntou-se a adjetivos, na forma feminina, para 
indicar circunstâncias, especialmente a de modo. 

Exemplos: 

altivamente, bravamente, bondosamente, nervosamente, fracamente, 
piamente 

Já os advérbios que se derivam de adjetivos terminados em –ês (burguesmente, 
portuguesmente, etc.) não seguem esta regra, pois esses adjetivos eram outrora 

uniformes. 

Exemplos: 

cabrito montês / cabrita montês. 

 

SUFIXOS VERBAIS 

Os sufixos verbais agregam-se, via de regra, ao radical de nomes e adjetivos para 
formar novos verbos. 

Em geral, os verbos novos da língua formam-se pelo acréscimo da terminação-ar. 

Exemplos: 

esqui-ar; radiograf-ar; (a)doç-ar; nivel-ar; (a)fin-ar; telefon-ar; (a)portugues-ar. 

Os verbos exprimem, entre outras ideias, a prática de ação. Veja: 

-ar: cruzar, analisar, limpar 
-ear: guerrear, golear 
-entar: afugentar, amamentar 
-ficar: dignificar, liquidificar 
-izar: finalizar, organizar 

 



Observe este quadro de sufixos verbais: 

SUFIXOS SENTIDO EXEMPLOS 

-ear frequentativo, durativo cabecear, folhear 

-ejar frequentativo, durativo gotejar, velejar 

-entar factitivo aformosentar, amolentar 

-(i)ficar factitivo clarificar, dignificar 

-icar frequentativo-diminutivo bebericar, depenicar 

-ilhar frequentativo-diminutivo dedilhar, fervilhar 

-inhar frequentativo-diminutivo-pejorativo escrevinhar, cuspinhar 

-iscar frequentativo-diminutivo chuviscar, lambiscar 

-itar frequentativo-diminutivo dormitar, saltitar 

-izar factitivo civilizar, utilizar 
 

Observações: 

Verbo Frequentativo: é aquele que traduz ação repetida. 

Verbo Factitivo: é aquele que envolve ideia de fazer ou causar. 

Verbo Diminutivo: é aquele que exprime ação pouco intensa. 

 

In http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf8.php (adaptado) 

 

http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf8.php

