
 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Unidade temática: Análise linguística / semiótica. 

Objeto do conhecimento: Sufixos. 

 

Leia o miniconto abaixo: 

 

Otávio - menino que deixou uma cidade inteira curiosa 

Camila Locks 

 

Otávio nasceu em um dia ensolarado de verão, em uma cidade pequena, [..]. Lá tudo vira 

notícia. Otávio virou uma assim que nasceu. O motivo? Nasceu com uma perna só. [...]. 

 

As pessoas estavam mais interessadas em ver o menino que nascera sem uma perna, 

do que parabenizar a família pelo nascimento do novo integrante. Quando conta sobre 

isso, ele sempre pergunta aos seus ouvintes: O que pode ser mais importante que um 

nascimento de uma criança? 

 

Foram muitos os comentários, teve até quem dissesse que ele era filho do Saci Pererê. 

[...] 

 

O tempo passou, e Otávio ensinou não só a sua família, mas à uma cidade inteira. Ele 

sempre teve uma perna, e cresceu brincando e fazendo o que quisesse, assim como o 

resto das crianças da cidade. 

 

Ele não era filho do Saci, mas pulava tão bem quanto ele. Se divertia driblando a falta de 

acessibilidade que havia na sua pequena cidade. Olhava cada obstáculo como um 

quebra-cabeça, um jogo de estratégia que brincava de ultrapassar. 

 

Quando foi para escola não teve medo dos esportes, experimentou todos para ver qual 

ele gostava mais, sabia que não ia ser fácil, mas seu tio tinha mostrado a ele vídeos de 

vários atletas paraolímpicos. Tinha até um nadador que não tinha braços e pernas. [...] 

 

Na escola, Otávio descobriu a escalada, para ele era uma evolução do que já fazia 

diariamente na sua vida “como faço para chegar até lá?”. 

Ele ouviu que não seria fácil, mas não ligou foi lá e fez. Teve que se esforçar como 

qualquer outra pessoa praticante do esporte, alguns lances eram mais difíceis e outros 

mais fáceis. 
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No conto de Otávio, o menino era corajoso e gostava de esportes. Então podemos dizer que ao 

realizar suas ações, era um esportista. Essa palavra é derivada do radical esporte com o sufixo 

ista. 

Exemplo esport + ista – esportista. 

 

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

Elas são chamadas de palavras derivadas. 

 

1- Veja algumas profissões especialistas que podemos criar a partir do prefixo ista: 

 

Palavra radical - Verbo Sufixo Palavra derivada 

Esporte ista esportista 

Dente ista  

Ciência ista  

Óculos ista  

Trapézio ista  

 

Radical é a estrutura básica da palavra. A parte que contém o significado. Exemplos: 

CANTar,CANTo, LIVRo, LIVReiro. 

O sufixo é a parte que vem depois do radical. Por exemplo: se adicionamos o sufixo – dor.  

2- Agora coloque o sufixo DOR nas palavras abaixo para criar novas. Siga o exemplo: 

Nadar + dor = Nadador (retira o r final e junta o prefixo dor) 

 

Palavra radical - Verbo Sufixo Palavra derivada 

Nadar + dor Nadador 

Jogar dor  

Vender dor  

Pescar dor  

Contar dor  

Lutar dor  

Lavar dor  

Domar dor  

Caçar dor  

Soldar dor  
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O sufixo – eiro/eira é dos mais usados. Utiliza-se para formar adjetivos e nomes a partir de 

derivação de nominal, pelo que o seu significado pode variar. Exemplo da palavra primitiva pedra, 

originaremos a palavra derivada pedreiro/pedreira.  

 

Siga o exemplo: 

 

Pedra + eiro = Pedreiro (profissional)     Pedra + eira = Pedreira (Lugar onde tem muitas pedras) 

 

3- Agora coloque o sufixo nas palavras abaixo para criar novas: 

 

Palavra radical  Sufixo de ocupação, ofício, profissão.  Palavra derivada 

barba eiro ou eira barbeiro 

copa eiro ou eira  

cozinha eiro ou eira  

padaria eiro ou eira  

 

Palavra radical  Sufixo de lugar onde se guarda algo Palavra derivada 

galinha eiro ou eira galinheiro 

tinta eiro ou eira  

roupa eiro ou eira  

açúcar eiro ou eira  

 

Palavra radical Sufixo árvore e arbusto / o que produz Palavra derivada 

manga eiro ou eira mangueira 

laranja  eiro ou eira  

tomate eiro ou eira  

abacate eiro ou eira  
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4- Leia a frase do texto: 

 

“Ele sempre teve uma perna, e cresceu brincando e fazendo o que quisesse, assim como o resto 

das crianças da cidade.” 

 

As palavras em destaque expressam ações das quais Otávio fazia com frequência. O que elas tem 

em comum é o sufixo “ndo” ao final da palavra. 

 

Veja: brincar (verbo) + sufixo ndo = brincando               Fazer (verbo) + sufixo ndo = fazendo 

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 abaixo para criar novas. 

Palavra radical 

Sufixo expressa a ideia de 

continuidade 

(gerúndio) 

Palavra derivada 

jogar ndo jogando 

pular ndo  

brincar ndo  

correr ndo  

ouvir ndo  

compor ndo  

driblar ndo  

vencer ndo  

 

 

5- Empregue a palavra derivada com o sufixo ndo de acordo com a frase: 

 

a) Otávio estava TORCENDO para o seu time de futebol ganhar o jogo. 

b) Otávio não era filho do saci, mas ficava PULANggDO numa perna só tão bem quanto ele. 

c) Otávio se divertia DRIBLANDO a falta de acessibilidade que havia na sua pequena cidade. 


