
 

 
 

1 Auxilia – Curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio 

Welcome to the seventh week! Bem-vindos à sétima semana! 

Essa semana, iremos falar sobre prefixos e sufixos. Eles são um grupo de letras que 

colocamos antes (prefixo) ou depois (sufixo) do radical (parte da palavra que não é 

alterada) e que irão modifica-lo. 

Vejamos um exemplo em português: 

 

No inglês, vemos a mesma coisa acontecer. Vamos revisar algumas vezes que já vimos 

sufixos (suffix) por aqui. Vou usar como exemplo o verbo play, o que acontece com ele 

quando acrescentamos –ed ao final? 

O tempo verbal é modificado para o passado simples (simple past)! Isso acontece com 

diversos verbos regulares da língua inglesa: work – worked, walk – walked, wash –

washed. Mas o que aconteceria com o mesmo verbo (play), caso eu acrescentasse –ing 

no lugar do –ed?  

Nós veríamos a mesma palavra em um tempo verbal diferente! Esse tempo verbal é o 

presente continuo que usamos para indicar que a ação está sendo realizada no momento 

da nossa fala. 

Exemplo: She is working now. – Ela está trabalhando agora.  

 

Adjetivos: 

Muitas vezes, na língua inglesa, utilizamos os sufixos –ed e –ing em adjetivos. 

• -ing: Usamos para caracterizar, descrever uma pessoa, coisa, situação ou lugar. 

o He’s really boring. -> Ele é muito chato/entediante. 

 

• -ed: Usamos para falar das nossas emoções, sentimentos temporários. 

o He is bored -> Ele está entediado. 

Podemos pensar da seguinte maneira: o adjetivo com final –ed descreve como você se 

sente, já adjetivo com –ing descreve a pessoa/situação que faz você se sentir desse jeito. 

Interesting Interested  Interessante/interessado 

Tiring Tired Cansativo/cansado 

Satisfying Satisfied Satisfatório/ Satisfeito 

Depressing Depressed Deprimente/Depressivo 

 

 

Cert-o 
 

Qual a parte da palavra 
continua nos dois 
exemplos? 

As partes que mudam 
modificam de que forma o 
radical? 

in-cert-eza Quais partes mudam?  
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Alguns prefixos e o que significam: 

 

Alguns sufixos e seus significados: 

Sufix significado Exemplo 

able Que tem a qualidade de Comfortable 
(confortável) 

ible adjetivo Terrible (terrível) 

less sem Friendless (sem amigos) 

 

 

• –er (sufixo): comparativo entre duas coisas. 

o She is taller than her sister (é mais alta). 

o This notebook is bigger than the other one (é maior). 

 

• - est(sufixo): comparativo em um grupo.  

o She is the tallest girl in her class (a mais alta da turma). 

o This is the biggest notebook I have ever seen (o maior de todos). 

 

• -ily (sufixo): adverbio (modifica o verbo, adjetivo ou outro adverbio) 

o He dances beautifully. (forma como ele dança – de forma bela); 

o She can pass the test easily. (a forma como ela vai passar no teste - 

facilmente). 

 

 

 

 

Prefix Significado Exemplo 

Dis Contrário/oposto Disagree (discordar, 
contário de agree). 

Il  
não 

Illegal (ilegal, que não é 
legal) 

Im Impossible (impossível, 
que não é possível) 

non Nonfiction (não-ficção) 

pre antes prehistory 

mis ruim Misunderstanding (mal-
entendido) 

Re novamente Reappear (reaparecer) 
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Pratique: Escolha a melhor opção: 

1. I’m not particularly interesting / interested in football. 

2. The new project sounds exciting / excited. 

3.  It can be embarrassing / embarrassed when you have to ask people for money.  

4.  Do you easily get embarrassing / embarrassed?  

 

ENEM 2017 

Questão 01 

Israel Travel Guide 

Israel has always been a standout destination. From the days of prophets to the modern 

day nomad this tiny slice of land on the eastern Mediterranean has long attracted visitors. 

While some arrive in the ‘Holy Land’ on a spiritual quest, many others are on cultural 

tours, beach holidays and eco-tourism trips. Weeding through Israel’s convoluted history 

is both exhilarating and exhausting. There are crumbling temples, ruined cities, 

abandoned forts and hundreds of places associated with the Bible. And while a sense of 

adventure is required, most sites are safe and easily accessible. Most of all, Israel is about 

its incredibly diverse population. Jews come from all over the world to live here, while 

about 20% of the population is Muslim. Politics are hard to get away from in Israel as 

everyone has an opinion on how to move the country forward – with a ready ear you’re 

sure to hear opinions from every side of the political spectrum. 

Disponível em: www.worldtravelguide.net Acesso em: 15 jun. 2012 

Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde 

pretendem ir. O trecho do guia de viagens de Israel 

A. Descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes 

milenares. 

B. Informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem as diferenças 

culturais. 

C. Divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem suas 

viagens. 

D. Recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos 

locais. 

E. Apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas 

estrangeiros. 
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Questão 02 

One of the things that made an incredible impression on me in the film was Frida’s 

comfort in and celebration of her own unique beauty. She didn’t try to fit into 

conventional ideas or images about womanhood or what makes someone or something 

beautiful. Instead, she fully inhabited her own unique gifts, not particularly caring what 

other people thought. She was magnetic and beautiful in her own right. She painted for 

years, not to be a commercial success or to be discovered, but to express her own inner 

pain, joy, family, love and culture. She absolutely and resolutely was who she was. The 

trueness of her own unique vision and her ability to stand firmly in her own truth was 

what made her successful in the end. 

HUTZLER, L. Disponível em: www.etbscreenwriting.com Acesso em: 6 maio 2013 

 

A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a 

pintora 

A. Ter uma aparência exótica. 

B. Vender bem a sua imagem. 

C. Ter grande poder de sedução 

D. Assumir sua beleza singular. 

E. Recriar-se por meio da pintura. 

 

 

Questão 03 

Letters 

Children and Guns 

Published: May 7, 2013 

To the Editor: Re “Girl’s Death by Gunshot Is Rejected as Symbol” (news article, May 

6): 

I find it abhorrent that the people of Burkesville, Ky., are not wiling to learn a lesson from 

the tragic shooting of a 2-year-odl girl by her 5-year-old brother. I am not judging their 

lifestyle of introducing guns tot children at a young age, but I do feel that it’s irresponsible 

not to practice basic safety with anything potentially lethal – guns, knives, fire and so on. 

How can anyone justify leaving guns lying around, unlocked and possibly loaded, in a 

home with two young children? I wish the family of the victim comfort during this 

difficult time, but to dismiss this as a simple accident leaves open the potential for many 

more such “accidents” to occur. I hope this doesn’t have to happen several more times 

for legislators to realize that something needs to be changed. 

EMILY LOUBATON 
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Brooklyn, May 6, 2013 

Disponível em: www.nytimes.com. Acesso em: 10 maio 2013. 

No que diz respeito à tragédia ocorrida em Burkesville, a autora da carta enviada ao The 

New York Times busca 

A. Reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado. 

B. Responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente ocorrido. 

C. Apresentar versão diferente da notícia publicada pelo jornal. 

D. Expor sua indignação com a negligência de portadores de armas. 

E. Reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. 

 

ENEM 2015 

Questão 01 

Lava Mae: Creating Showers on Wheels for the Homeless 

San Francisco, according to recent city numbers, has 4,300 people living on the streets. 

Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. San 

Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them. 

Bon Doniece Sandoval has made it her mission to change that. The 51-year-old former 

marketing executive started Lava Mae, a sort of showers on wheels, a new project that 

aims to turn decommissioned city buses into shower stations for the homeless. Each bus 

will have two shower stations and Sandoval expects that they’ll be able to provide 2,000 

showers a week. 

ANDREANO, C. Disponível em: http://abcnews.go.com. Acesso em 26 jun. 2015 

(adaptado). 

A relação dos vocábulos shower, bus e homeless, no texto, refere-se a 

A. Empregar moradores de rua em lava a jatos para ônibus. 

B. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. 

C. Comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade. 

D. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. 

E. Abrigar dois mil moradores de rua em ônibus que foram adaptados. 

 

 


