
 

FORMAÇÃO DE PALAVRAS: PREFIXOS E SUFIXOS 

1) Afinal de contas, o que são prefixos e sufixos em inglês? 

➔ Para quem não sabe, os sufixos e prefixos em inglês funcionam de forma bem 

similar ao português. Isso significa que as primeiras ou últimas letras de uma 

palavra são acrescentadas e formam uma nova palavra. Gramaticalmente 

falando, são morfemas que se juntam e podem manter o significado ou 

transformá-lo. Caso isso aconteça antes do radical, é um prefixo, mas, se estiver 

depois do radical, então é sufixo. 

2) Quais são os principais exemplos de prefixo em inglês? 

➔ Nada melhor do que encontrar alguns exemplos e assim entender de forma 

mais clara como tudo funciona, não é mesmo? Veja alguns deles que 

selecionamos aqui: 

 ANTI 

Esse prefixo tem o significado de contra. Veja alguns exemplos: 

She needs to update her antivírus. 

Ela precisa atualizar o antivírus. 

There is good antibiotic your doctor may prescribe. 

Existe um bom antibiótico que seu médico pode receitar. 

 DIS 

Já essa opção é usada para dar o sentido de oposição. 

I dislike her. 

Eu não gosto dela. 

Disable this option in my phone. 

Desabilite essa opção no seu celular. 

 IL, IN, IM e IR 

Esses quatro prefixos são muito famosos, mas todos eles dão a ideia de 

negação. Veja: 

It is impossible to jump from here!  

É impossível pular daqui! 

This answer is incorrect. 
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Desculpe-me, mas sua resposta é incorreta. 

Her situation is irregular!  

A situação dela é irregular!  

You can’t do this. It’s illegal! 

Você não pode fazer isso. É ilegal! 

 RE 

Esse prefixo pode parecer pequeno, mas traz consigo o sentido de fazer 

novamente. 

Please, redo this job. 

Por favor, refaço seu trabalho. 

I need to restudy this to get a good grade. 

Eu preciso reestudar isso para conseguir uma nota melhor. 

 UN 

Para fechar a lista com os prefixos mais comuns, não poderíamos deixar de falar 

do UN. Ele é muito usado para dar o sentido de não. 

It is an unnaceptable situation!  

Esta é uma situação inaceitável! 

 

3) Quais são os principais exemplos de sufixo em inglês? 

➔ Como adiantamos, os sufixos são formados por letras ou palavras que se 

juntam a uma palavra preexistente. Para entender com ainda mais clareza, veja 

alguns exemplos de sufixo: 

 ABLE 

Esse sufixo funciona como o VEL em português, em palavras como adorável e 

aceitável, por exemplo. 

Madrid is an adorable city.  

Madrid é uma cidade adorável. 

It is an acceptable situation. 

Esta é uma situação aceitável. 

 LY 

Esse tem a terminação similar ao MENTE em português e forma advérbios de 

MODO. 

This celebration happens annually. 



Esta celebração acontece anualmente. 

He usually goes to work by bus.  

Ele normalmente vai para o trabalho de ônibus. 

 TION 

Esse é o verdadeiro substituto de ÇÃO em português. 

Communication is essential in all relationships.  

A comunicação é essencial em todos os relacionamentos. 

I got a promotion yesterday! 

Eu consegui uma promoção ontem!   

 FUL 

Esse sufixo traz consigo o significado de estar “cheio” de alguma coisa. 

He is a careful driver. 

Ele é uma motorista cuidadoso. 

 LESS 

De forma contrária, a palavra less significa a “ausência” de algo. 

He is careless driver.  

Ele é um motorista descuidado. 

My boss is a skilless manager.  

O meu chefe é um gerente sem capacidade. 

 ITY 

Tem o sentido de DADE em português (e saber disso ajuda muito a não errar!). 

I need to do a physical activity as soon as possible.  

Preciso fazer uma atividade física assim que possível. 

Our reality is terrible and we need to fire two employees.  

Nossa realidade é terrível e precisamos demitir dois funcionários. 

 ER, IAN 

Esses sufixos indicam profissões ou alguém que executa uma ação. 

His father is a famous politician. 

O pai dele é um político famoso.  

When Peter grows up, he wants to be a musician. 
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Quando Peter crescer ele quer ser músico. 

The painter finished painting my house yesterday. 

O pintor terminou de pintar minha casa ontem.  

 

Como eles podem me ajudar? 

 Bem, depois de entender um pouco melhor sobre esses grupos, pode ser 

que você esteja se perguntando como eles podem te ajudar a acelerar seu 

inglês. Como são responsáveis por criar muitas outras palavras, eles são 

grandes aliados para quem sonha em obter mais vocabulário e fluência. 

 

AGORA QUE VOCÊ JÁ CONHECE OS PREFIXOS E SUFIXOS EM INGLÊS, 

VAMOS FAZER UM QUIZ?  
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