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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Unidade temática: Análise linguística / semiótica. 

Objeto do conhecimento: Sufixos. 

 

1- Leia o miniconto abaixo: 

 

O Guto tem um caderno novo cheio de memórias que transborda de amor e saudades  

Fernanda Rissardo 

 

 

Guto é um menino sensível, alegre e amoroso. 
Um dia recebeu a notícia que seu grande amigo havia falecido 

naquela manhã. Ele então caiu na tristeza e não queria mais sair 
de casa. 

 
Guto ficou até doente, sentia uma vontade enorme de chorar. A 
tristeza foi tão grande que até deu dor de barriga e por dois dias 

inteiros ele não conseguiu comer nada.[...]. 
 

O tempo passava devagar, [...] e via o ponteiro se arrastar. Mas, 
dia após dia, foi se sentindo melhor, até que resolveu sair do seu 

quarto pra ver o tempo que fazia lá fora. Seu pai, Jonas aproveitou 
a oportunidade e se sentou com Guto para conversar. 

Lágrimas escorriam enquanto dizia - "Eu não acredito que não 
vamos mais brincar juntos, eu já tenho muitas saudades dele." 

 
Para sua surpresa, seu pai lhe contou que também perdera um 

grande amigo, disse que quando é recente a dor é grande demais, 
quase insuportável. Mas que com o passar tempo ele foi se 

acostumando com a ausência e com a falta que seu amigo lhe 
fazia, [...]. 

"Isso me conforta muito, meu filho. Lembre todo dia de uma boa 
situação que passaste com seu amigo, assim, substitui a saudade 

pela alegria que você sentia quando brincavam juntos!" 
 

Jonas lhe explicou que quando se lembrava de seu amigo era 
como se ele estivesse ali, dentro dele. [...] Guto sorriu e engatou 
na conversa uma história de mil e uma aventuras que ele e seu 

amigo viveram. Os dois riram e choraram juntos. 
 

No dia seguinte seu pai lhe entregou um caderno novinho em folha 
e propôs que ele escrevesse tudo o que se lembrasse, [...]”.  

Guto levou o caderno para seu quarto e colocou o título na capa  
“A saudade é o amor que fica”. 
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No conto de Guto, o menino recebeu a notícia que seu grande amigo havia falecido. Ele teve alguns 

sintomas físicos no corpo e também sentiu muita tristeza. Essa palavra é derivada do radical triste 

com o sufixo eza. 

 

Exemplo trist + eza – tristeza. 

 

O sufixo é o responsável pela terminação de palavras para a criação de outras novas.  

Elas são chamadas de palavras derivadas. 

 

2- Veja alguns substantivos derivados de adjetivos que podemos criar a partir do prefixo eza. 

Palavra radical 

Adjetivo 
Sufixo 

Palavra derivada 

Substantivo 

belo eza beleza 

certo eza  

duro eza  

esperto eza  

firme eza  

 

No conto de Guto, ele também tinha características de sua personalidade. Era um menino amoroso. 

Esta palavra também é uma derivação. Veja: 

 

O sufixo é sempre a parte que vem depois do radical. No exemplo abaixo acontecerá o contrário. 

Serão os adjetivos derivados de substantivos criados a partir do sufixo oso ou osa. 

 

Palavra radical 

Substantiva 
Sufixo 

Palavra derivada 

adjetiva 

amor oso / osa amoroso / amorosa 

carinho oso / osa  

capricho oso / osa  

sabor oso / osa  

perigo oso / osa  

mentira oso / osa  

inveja oso / osa  
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3- Leia a frase do texto 

 
“Mas, dia após dia, foi se sentindo melhor, até que resolveu sair do seu quarto pra ver o tempo 

que fazia lá fora.” 

 

A palavra em destaque expressa uma emoção da qual Guto sentia naquele tempo de luto. Ou seja, 

quando unimos o sufixo “ndo” ao final de um verbo ela expressa ideia de continuidade. 

 
Veja: sentir (verbo) + sufixo ndo = sentindo             chorar (verbo) + sufixo ndo = chorando 

 

O sufixo nominal “ndo” é empregado nas formas de gerúndio. Ou seja, expressando ideias de 

continuidade de uma determinada ação. 

 

Agora coloque o sufixo nas palavras do texto do conto de Guto para formar novas palavras com 

ações contínuas 

 

Palavra radical 

verbo 

Sufixo expressa a ideia de 

continuidade 

(gerúndio) 

Palavra derivada 

sentir ndo sentindo 

acostumar ndo  

contar ndo  

ouvir ndo  

 

Outros verbos que podemos formar novas palavras com ações contínuas 

 

Palavra radical 

verbo 

Sufixo expressa a ideia de 

continuidade 

(gerúndio) 

Palavra derivada 

brincar ndo brincando 

compor ndo  

driblar ndo  

vencer ndo  

sentir ndo  

torcer ndo  
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4- Sobre o conto de Guto responda: 

 

a) O conto começa com três adjetivos sobre Guto. Quais são? 

  

 

b) Qual foi o conselho do Pai de Guto para que o menino pudesse diminuir a sua tristeza?  

 

“Lembre todo dia de uma boa situação que passaste com seu amigo, assim, substitui 

a SAUDADE PELA ALEGRIA  que você sentia quando BRINCAVAM JUNTOS!" 

 

c) No final do conto, qual foi o título dado por Guto para a capa do caderno que ganhara de 

seu pai? 

  

 

 

5- Para saber mais sobre os adjetivos, acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TVk5QoO-res 
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