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Sufixação

É quando acrescenta-se  um sufixo (que 
vem depois) em uma palavra primitiva 
(radical).
Felizmente: o sufixo -mente foi 
acrescentado ao vocábulo “feliz”.
Igualdade: o sufixo -dade foi 
acrescentado ao vocábulo “igual”.



Há basicamente três tipos de sufixo: nominal, 
verbal e adverbial.
Os sufixos nominais são usados para formar 
substantivos e adjetivos;
Os verbais são  empregados na formação de 
verbos;
Os adverbiais são utilizados na criação de 
advérbios.

Exemplos:
aprender+iz= aprendiz (nominal)
doce+il= dócil (nominal)
folha+ear= folhear (verbal)
simples+mente= simplesmente (adverbial)



Regressiva

A derivação regressiva consiste na formação de 
nomes a partir dos verbos, resultante da redução 
da palavra primitiva. Ou seja, é a retirada da parte 
final de uma palavra, obtendo a palavra derivada.

Exemplo:
Do verbo “fazer”, retira-se a desinência do verbo 
infinitivo -r: forma-se o substantivo faz. 
Do verbo “errar”, retira-se a terminação verbal 
-ar e acrescenta a vogal temática -o: 
forma-se o substantivo erro.  



Mais exemplos:

Chorar, choro
comprar, compra
ajudar, ajuda
tocar, toque



Onomatopeia

Consiste em criar palavras imitando 
sons repetidos ou de natureza.
Exemplos:
Zum-zum-zum
Cri-cri
Tique-taque
Pingue-pongue
Blá-blá-blá



Hibridismo
Dentro do processo de formação de 
palavras, hibridismo caracteriza palavras 
formadas por elementos pertencentes a 
línguas diferentes. 
Exemplos:
Alcaloide – Álcali (árabe) + óide (grego)
Bicicleta – Bi (latim) + ciclo (grego) + eta (-
ette, francês)
Burocracia – Buro (francês) + cracia (grego)
Romanista – Romano (latim) + -ista (grego)



Mais algumas origens curiosas de 
algumas palavras:

Grego e latim

astronauta (estrela + navegante)

automóvel (por si mesmo + móvel)

monóculo (um + olho)

televisão (longe + visão )



Parassintética
Ocorre quando a um determinado radical 
acrescentam-se, ao mesmo tempo, um 
prefixo e um sufixo.

Ex.: anoitecer (a- prefixo e -ecer – sufixo). 
Nesse caso, não existem as palavras anoite e 
noitecer. A palavra só é formada por 
parassíntese se, ao tirarmos o prefixo ou 
sufixo, ela deixar de ter sentido. 
ex: 
entristecer
ensolação



Prefixação

Ocorre quando o prefixo é 
acrescentado à palavra primitiva, que 
tem o seu significado alterado.

Crer, descrer
Ler, reler
Capaz, incapaz



Composição
Haverá composição quando se juntarem dois ou mais radicais 
para formar nova palavra. Há dois tipos de composição: 
justaposição e aglutinação:

• Justaposição: ocorre quando os elementos que formam o 
composto são postos lado a lado, ou seja, justapostos.

Ex.: Para-raios, corre-corre, guarda-roupa, segunda-feira, 
girassol.

• Composição por aglutinação: ocorre quando os elementos que 
formam o composto se aglutinam e pelo menos um deles perde 
sua integridade sonora:

Ex.: Aguardente (água + ardente), planalto (plano + alto)
Pernalta (perna + alta), vinagre (vinho + acre)
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