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Lista de radicais, prefixos e sufixos Gregos e Latinos

LISTA DE RADICAIS, SUFIXOS E PREFIXOS GREGOS E LATINOS
Radicais de origem grega
Radical

sentido

exemplo

Acro

alto

acrofobia, acrobata

Aero

ar

aeronáutica

Agogo

o que conduz

pedagogo, demagogo

Agro

campo

agronomia

Algia

dor

nevralgia

Andro

homem

andróide

Antropo

homem

antropologia, antropofagia

Arqueo

antigo

arqueologia

Auto

de/por si mesmo

autobiografia, automóvel

Biblio

livro

biblioteca, bibliografia

Bio

vida

biologia

Caco

mau

cacofonia

Cali

belo

caligrafia

Cardio

coração

cardiologia

Cefalo

cabeça

cefaléia, acéfalo

Cloro

verde

clorofila

Cracia

governo

democracia, teocracia

Crono

tempo

cronômetro, cronologia

Derma(to)

pele

dermatologia

Dromo

(local de) corrida

hipódromo, autódromo

Etimo

origem

etimologia, etimológico

Etno

raça

etnologia

Fago

que come

antropófago, hematófago
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Fobia

medo ou aversão

hidrofobia

Fone

som, voz

fonética, telefone

Foto

luz

fotofobia

Gamia

casamento

bigamia, poligamia

Gastro

estômago

gastrite, gastrologia

Gino(gineco)

mulher

ginecologia

Grafia

escrita

ortografia

Hélio

sol

heliocêntrico

Hema(hemato)sangue

hemorragia, hematofobia

Hetero

outro,diferente

heterônimo, heterossexual

Homo

mesmo,igual

homossexual

Logo

estudo, palavra

geólogo, diálogo

Macro

grande, longo

macrocéfalo

Morfo

forma

morfologia, amorfo

Necro

morto

necrotério, necrologia

Neo

novo

neologismo

Odonto

dente

odontologia, odontite

Oftalmo

olho

oftalmologia

Orto

direito, correto

ortografia, ortopédico

Pan

tudo, todos

pan-americano, panteísmo

Pato

doença, sentimento

patologia

Peda

criança

pedagogia, pedagogo

Piro

fogo

pirotécnico

Poli

muitos

polissílabo, politeísta

Proto

primeiro

protótipo

Pseudo

falso

pseudônimo
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Psico

alma

psicologia, psicanálise

Sofia

sabedoria

filosofia, filósofa

Taqui

rápido

taquicardia, taquigrafia

Teca

coleção

biblioteca, mapoteca

Tecno

arte, ciência

tecnologia, tecnocrata

Tele

longe

telefone, telescópio

Teo

deus

teologia, teocracia

Termo

Calor, temperatura

termômetro

Topo

lugar

topologia

Trofia

desenvolvimento

atrofia, hipertrofia

Xeno

estrangeiro

xenofobia

Zoo

animal

zoológico, zoologia

Radicais de origem latina
Radical

sentido

exemplo

Agri

campo

agricultor, agrícola

Arbori

árvore

arborizar, arborícola

Avi

ave

avicultura, avícula

Beli

guerra

belicoso

Calori

calor

caloria

Capiti

cabeça

decapitar, capital

Cida

que mata

suicida, homicida

Cruci

cruz

crucifixo

Cultura

cultivar

apicultura, piscicultura

Equi

igual

equivalente, equidade

Fero

que conduz/produz

aurífero, mamífero
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Fide

fé

fidedigno, fidelidade

Frater

irmão

fraterno, fraternidade

Fugo

que foge

centrífugo

Mater

mãe

materno, maternidade

Pater

pai

paterno, paternidade

Pede

pé

pedestre, bípede

Silva

floresta

silvícola

Umbra

sombra

penumbra. Umbroso

Vermi

verme

vermífugo, verminose

Voro

que come

carnívoro, herbívoro

Prefixos de origem grega
Prefixo

sentido

exemplo

A-, na

negação, privação

ateu, anarquia

Ana-

inversão, repetição

anáfora

Anti

ação contrária, oposição

antiaéreo, antipatia

Dis

dificuldade

dispnéia, disenteria

E-, en-

posição interna

elipse, encéfalo

Ec-, ex

posição exterior

eclipse, exorcismo

Endo-

posição interior

endoscopia, endotérmico

Epi-

posição superior

epiderme, epitáfio

Eu-

em, bom

eufemismo

Hemi-

metade

hemisfério

Hiper-

excesso, posição superior

hipertensão, hipertrofia

Hipo-

deficiência,posição inferior hipodérmico, hipoteca

Meta-

mudança, transformação
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Para-

ao lado de , próximo

paralelo, parágrafo

Peri-

em torno de

perímetro

Pro-

anteriormente

prólogo, prognóstico

Sin-

simultaneidade

simpatia, sincrônico

Prefixos de origem latina
Prefixo

sentido

exemplo

Ab-, abs-

afastamento, separação

abdicar, abster

Ad-, a-

aproximação, direção

adjunto, advogar, abeirar

Ambi-

duplicidade, ao redor

ambidestro, ambiente

Ante-

anterioridade

antebraço, antepor

Bi-, bis-

dois

bienal, bisavô

Circum-

movimento em torno

circunferência

Com-, com-, co-

proximidade, companhia

combinação, co-autor

Contra-

oposição, ação contrária

contradizer

Dês-, dis-

separação, negação

desgraça, discordar

Em-, en-

movimento para dentro

embarcar, enterrar

Ex-, es-, e

movimento para fora

exonerar, escorrer, emergir

Extra-

posição exterior, fora de

extra-oficial, extraordinário

Im -, in- i-

negação

infeliz, ilegal

Inter-, entre-

entre, posição intermediária intercalar, entrelaçar

Intra-, intro-, in

movimento para dentro

intravenoso, introvertido , injeção

Oni-

tudo, todos

onisciente, onipresente

Pene-, pen

quase

penumbra, península

posição

posterior, póstumo, postergar

rma
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Pré-

anterioridade

prefácio, preconceito

Preter-

além de

pretérito

Pro-

movimento para frente

projetar

Re-

movimento para trás

regredir, refazer

Retro-

movimento mais para trás

retrocesso, retrospecto

Semi-

metade, quase

semicírculo, seminu

Sob-, so-, sub-

posição abaixo

sobpor, soterrar, subsolo

Super-, supra-, sobre-posição superior

supracitado, sobreloja

SUFIXOS: os sufixos da Língua Portuguesa possuem origem variada. Predominam, no entanto, os de
origem grega ou latina. Quanto ao sentido, costumam assumir inúmeros significados. Dividem-se
em nominais e verbais.
Sufixos nominais: formam os substantivos e adjetivos
Valor aumentativo:
-ão: paredão, salão

-alho: dramalhão

-aça, -aço: ricaço, barcaça

-eirão: vozeirão

-anzil: corpanzil

-arra: bocarra

-aréu: fogaréu

-(z)arrão : homenzarrão

Valor diminutivo
-inho: lapisinho

-zinho: cãozinho

-acho: riacho

-icha: barbicha

-ebre: casebre

-eco: livreco

-ejo: lugarejo

-isco: chuvisco

-ulo, -culo: (diminutivos eruditos) : glóbulo, grânulo, versículo, partícula
Sufixos que formam substantivos a partir de outros substantivos
-ada: boiada

-ado: doutorado

-agem: folhagem

-aria: livraria

-eiro:barbeiro

-ia: advocacia

Sufixos que formam substantivos a partir de adjetivos
-dade: lealdade
Profa. Marisa Sega
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-ície: calvície

-ura: doçura
Sufixos que formam substantivos a partir de verbos
-ança: vingança

-ância: tolerância

-ante: estudante

-ente: combatente

-dor: jogador

-ção: exportação

-são: extensão

-douro: bebedouro

-tório: lavatório

-ura: formatura

-mento: ferimento

Sufixos que formam adjetivos a partir de substantivos
-aco: austríaco

-ado: barbado

-ar: escolar

-ano: corintiano

-ês, -esa: norueguês -estre: campestre

-oso: horroroso
Sufixos que formam adjetivos a partir de verbos
-ante: tolerante

-ente: resistente

-inte: constituinte

-vel: amável

-ivo: pensativo

-iço: quebradiço

-ouro: duradouro

-ório: preparatório

Outros sufixos nominais
-ismo: realismo, idealismo, subjetivismo
-ista: realista, subjetivista, idealista
Sufixos verbais
-ear: folhear

-ejar: gotejar

-icar: bebericar

-itat: saltitar

-izar: utilizar

-ecer, -escer: amhecer, escurecer
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