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Derivação Prefixal ou Prefixação 

Resulta do acréscimo de prefixo à palavra primitiva, que tem o seu significado alterado. Veja os exemplos: 

crer- descrer 
ler- reler 
capaz- incapaz 

Derivação Sufixal ou Sufixação 

Resulta de acréscimo de sufixo à palavra primitiva, que pode sofrer alteração de significado ou mudança de classe 
gramatical. 

Por Exemplo: 

alfabetização 

No exemplo acima, o sufixo -ção  transforma em substantivo o verbo alfabetizar. Este, por sua vez, já é derivado do 
substantivo alfabeto pelo acréscimo do sufixo -izar. 

A derivação sufixal pode ser: 

a) Nominal, formando substantivos e adjetivos. 

Por Exemplo: 

papel - papelaria  
riso - risonho 

b) Verbal, formando verbos. 

Por Exemplo: 

atual - atualizar 

c) Adverbial, formando advérbios de modo. 

Por Exemplo: 

feliz - felizmente 

Derivação Prefixal e Sufixal 

Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo não simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. 

Exemplos: 

Palavra Prefixo Radical Sufixo Palavra 



Inicial Formada 

leal des leal dade deslealdade 

feliz in feliz mente infelizmente 

Note que a presença de apenas um desses afixos é suficiente para formar uma nova palavra, pois em nossa língua 
existem as palavras "desleal", "lealdade" e "infeliz", "felizmente". 

 

Derivação Parassintética ou Parassíntese 

Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. 

Considere, por exemplo, o adjetivo "triste". Do radical "trist-" formamos o verbo entristecer pela junção simultânea do 
prefixo  "en-" e do sufixo "-ecer". Note que a presença de apenas um desses afixos não é suficiente para formar uma 
nova palavra, pois em nossa língua não existem as palavras "entriste", nem "tristecer". 

Exemplos: 

Palavra 
Inicial 

Prefixo Radical Sufixo 
Palavra 

Formada 

mudo e mud ecer emudecer 

alma des alm ado desalmado 

 
 

Dica: para estabelecer a diferença entre derivação prefixal e sufixal e parassintética, basta retirar o prefixo ou sufixo 
da palavra na qual se tem dúvida. Feito isso, observe se a palavra que sobrou existe; caso isso aconteça, 
será derivação prefixal e sufixal. Caso contrário, será derivação parassintética. 

Derivação Regressiva 

Ocorre derivação regressiva quando uma palavra é formada não por acréscimo, mas por redução. 

Exemplos: 

comprar (verbo) beijar (verbo) 

compra (substantivo) beijo (substantivo) 

 

Por derivação regressiva, formam-se basicamente substantivos a partir de verbos. Por isso, recebem o 
nome de substantivos deverbais. Note que na linguagem popular, são frequentes os exemplos de 
palavras formadas por derivação regressiva. Veja: 

o portuga (de português)   
o boteco (de botequim) 
o comuna (de comunista) 

Ou ainda: 

agito (de agitar) 
amasso (de amassar) 
chego (de chegar) 

Obs.: o processo normal é criar um verbo a partir de um substantivo. Na derivação regressiva, a 
língua procede em sentido inverso: forma o substantivo a partir do verbo. 

Derivação Imprópria 

A derivação imprópria ocorre quando determinada palavra, sem sofrer qualquer acréscimo ou 
supressão em sua forma, muda de classe gramatical. Neste processo: 



1) Os adjetivos passam a substantivos 

Por Exemplo: 

Os bons serão contemplados. 

2) Os particípios passam a substantivos ou adjetivos 

Por Exemplo: 

Aquele garoto alcançou um feito passando no concurso. 

3) Os infinitivos passam a substantivos 

Por Exemplo: 

O andar de Roberta era fascinante. 
O badalar dos sinos soou na cidadezinha. 

4) Os substantivos passam a adjetivos 

Por Exemplo: 

O funcionário fantasma foi despedido. 
O menino prodígio resolveu o problema. 

5) Os adjetivos passam a advérbios 

Por Exemplo: 

Falei baixo para que ninguém escutasse. 

6) Palavras invariáveis passam a substantivos 

Por Exemplo: 

Não entendo o porquê disso tudo. 

7) Substantivos próprios tornam-se comuns. 

Por Exemplo: 

Aquele coordenador é um caxias! (chefe severo e exigente) 

 


