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Ficha 6

PROCESSOS IRREGULARES 
DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS

Além da derivação e da composição (processos regulares), o português dispõe 
de processos irregulares de formação de palavras. São eles a extensão semântica, 
os empréstimos, a amálgama, as siglas, a acronímia e a truncação.

 Extensão semântica — Consiste na atribuição a uma palavra de um novo sentido ou 
de uma aceção que anteriormente não tinha. 

Exs.:  A designação «rato», que se atribuía inicialmente ao animal roedor, refere-se 
hoje também a uma ferramenta do computador. A palavra «chave» que 
se referia originalmente ao utensílio que aciona a  fechadura de uma porta, 
passou também a significar «solução», «senha».

 Empréstimo — são palavras de outras línguas que entraram numa dada língua e 
que são comummente usadas pelos seus falantes. O português conta com 
variadíssimos empréstimos, que foram ou não adaptados à índole da língua.

Exs.:  xeque, alface, açúcar (de origem árabe); 
realpolitik, leitmotiv, volfrâmio (de origem alemã); 
harakiri, biombo, sushi (de origem japonesa).

 Amálgama — é o processo de criação de uma nova palavra que resulta do 
cruzamento ou da fusão de dois vocábulos existentes na língua. No processo da sua 
construção, um ou ambos os termos sofrem amputações na sua forma.

Exs.:  informática = informação + automática 
burótica = bureau (escritório) + informática 
franglês = francês + inglês

 Sigla — é um vocábulo que resulta da redução das palavras de uma expressão 
às suas iniciais.

Exs.:  OMS (Organização Mundial de Saúde) 

PJ (Polícia Judiciária) 

TSF (telefonia sem fios)

 Acronímia — forma-se como a sigla: a partir da redução das palavras de uma 
expressão às suas iniciais. No entanto, ao contrário da sigla, que se lê soletrando, 
o acrónimo pronuncia-se como uma palavra.

Exs.:  SIDA (síndroma de imunodeficiência adquirida) 

TAC (tomografia axial computorizada) 

UNICEF (United Nations Children’s Fund)

 Truncação — consiste na redução de uma palavra, suprimindo-se geralmente as 
sílabas finais.

Exs.:  moto (< motocicleta) 

quilo (< quilograma) 

otorrino (< otorrinolaringologista)
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