GRAU SUPERLATIVO
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Adjetivos - Flexão de Grau
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O adjetivo apresenta a flexão de grau de dois modos:
a) No grau comparativo quando a qualidade que ele expressa está em
comparação com a de outros seres. Ex. Carlos é mais inteligente que a Lurdes.
b) No grau superlativo quando essa qualidade se apresenta em grau elevado.
Ex. Carlos é muito inteligente.
A mudança de grau pode ser obtida por dois processos: sintético ou analítico.
 analítico: a alteração de grau é feita pelo acréscimo de alguma palavra que
modifique o adjetivo. Ex.: Esta casa é muito agradável.
 sintético: a alteração de grau é feita pelo acréscimo de sufixos. Ex.: Esta
casa é agradabilíssima.

GRAU COMPARATIVO
O comparativo pode ser de igualdade, inferioridade ou superioridade.
a) de igualdade: a qualidade expressa pelo adjetivo aparece com a mesma
intensidade nos elementos que se comparam.
Ex.: Carlos é tão inteligente quanto Lurdes.
Ex.: A laranja é gostosa tanto quanto a banana.
b) de superioridade: a qualidade expressa pelo adjetivo aparece mais
intensificada no primeiro elemento da relação de comparação.
Ex.: A laranja é mais gostosa (do) que a banana.
c) de interioridade: a qualidade expressa pelo adjetivo aparece menos
intensificada no primeiro elemento da relação de comparação.
Ex.: A laranja é menos gostosa (do) que a banana.
COMPARATIVOS SINTÉTICOS
Normalmente, o grau comparativo é obtido pelo processo analítico. Há, no entanto,
alguns poucos adjetivos que formam o comparativo de superioridade pelo processo
sintético.
Adjetivo
bom
mau
grande
pequeno

analítico
mais bom
mais mau
mais grande
mais pequeno

sintético
melhor
pior
maior
menor

Nesses casos, deve-se preferir a forma sintética na comparação entre dois seres.
Só se deve usar a forma analítica quando se comparam duas qualidades do mesmo
ser. Ex.: O rapaz é mais bom que esperto. (comparação de qualidades do mesmo ser)

O superlativo pode ser absoluto ou relativo.
a) absoluto: a qualidade atribuída pelo adjetivo não é expressa em relação a
outros elementos. Ex.: Este exercício é muito fácil. (superlativo absoluto
analítico) Ex.: Este exercício é facílimo. (superlativo absoluto sintético)
O superlativo absoluto sintético é feito pelo acréscimo dos sufixos superlativos: íssimo, -ílimo ou -érrimo.
b) relativo: a qualidade atribuída pelo adjetivo é expressa em relação a outros
elementos. Ex.: Este exercício é o mais fácil do capítulo. (superlativo relativo de
superioridade) Ex.: Este exercício é o menos fácil do capítulo. (superlativo
relativo de inferioridade)
SUPERLATIVOS IRREGULARES
Em português, quatro adjetivos de largo uso possuem um superlativo absoluto
sintético regular e outro irregular.
Adjetivo
bom
mau
grande
pequeno

Forma regular
boníssimo
malíssimo
grandíssimo ou grandessíssimo
pequeníssimo

Forma irregular
ótimo
péssimo
máximo ou enorme
mínimo ou minúsculo

01. Faça em seu caderno uma síntese do que foi visto na aula.
02. Identifique a flexão de grau comparativo presente nas frases abaixo.
a) Mário é mais estudioso que seu irmão.
b) Seu trabalho é menos cansativo do que o meu.
c) José é tão habilidoso no futebol quanto João.
03. Identifique os erros nas frases abaixo e reescreva-as fazendo as correções.
a) Francisco é mais bom em matemática do que eu.
b) Eu comprei um celular mais pequeno do que aquele que eu tinha.
c) O seu time é mais ruim que o meu.
04. Identifique a flexão de grau superlativo presente nas frases abaixo.
a) É o café mais amargo da cidade.
b) Era um costume muito antigo.
c) Achou a atitude boníssima.
d) Foi o dia mais frio do ano.
e) Ele fez um discurso minúsculo.
f) Era uma pessoa muito séria.
05. Algumas construções usadas no dia a dia não estão de acordo com a
língua padrão. Analise as frases abaixo, e reescreva-as, adequadamente:
a) Este vestido é superlindo!
b) Aquele rapaz é inteligentão!
c) Estou hiperfeliz com esta notícia.
d) Esta flor parece fragilzinha.

