
 

Aula 
17A Adjetivos -  Definição 

Adjetivo é a palavra variável em gênero, número e grau que caracteriza o 
substantivo, indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. 
Ex.: Homem bom. - Pessoa doente. - Mulher honesta. - Dia chuvoso 

CLASSIFICAÇÃO DOS ADJETIVOS 

a) simples: quando apresentam um único radical. 
Ex.: dia interminável, comida saborosa 

b) compostos: quando apresentam mais de um radical. 
Ex.: acordo nipo-lusitano, programa sociocultural 

c) primitivos: quando não provêm de outra palavra da língua 
portuguesa. 
Ex.: gravata amarela, inimigo leal 

d) derivados: quando provêm de outra palavra da língua portuguesa. 
Ex.: gravata amarelada, inimigo desleal, homem brasileiro 

LOCUÇÕES ADJETIVAS 

Locução adjetiva é a expressão formada de preposição + substantivo (ou 
advérbio), com valor de adjetivo. 
Ex.: dia de chuva (chuvoso) 
Ex.: atitudes de anjo (angelicais) 
Ex.: pneu de trás (traseiro) 
Ex.: menino do Brasil (brasileiro) 

Segue uma pequena lista dê locuções adjetivas acompanhadas dos 
adjetivos correspondentes: 

Locução Adjetiva = Adjetivo Correspondente 
de abdômen = abdominal de cidade = urbano, citadino 
de ano = anual de coração = cardíaco 
de cabelo = capilar de criança = infantil, pueril 

Atenção: Nem sempre a locução adjetiva apresenta correspondente. 
Veja os exemplos a seguir: 
Ex.: Discurso sem pé nem cabeça. Piano de cauda 

Atenção: Algumas construções podem funcionar como locuções 
adjetivas, mesmo sendo formadas por um grupo variado de palavras. 
Ex.: A menina de cabelo claro usando uma blusa vermelha é minha filha. 

ADJETIVOS PÁTRIOS 

Adjetivos pátrios são aqueles que se referem a países, continentes, 
cidades, regiões, etc., exprimindo nacionalidade ou origem. Veja alguns 
deles na lista que segue: 

Local de origem = Adjetivo pátrio 
Bahia = baiano Santa Catarina = catarinense, barriga-verde 
Egito = egípcio São Paulo = paulista (estado), paulistano (cidade) 
Goiás = goiano Rio de Janeiro = fluminense (estado), carioca (cidade) 

 
01. Anote em seu caderno uma síntese do que foi visto na aula. 

02. Leia atentamente o trecho seguinte. Retire dele todos os substantivos. Em 
seguida, caracterize-os com três adjetivos à sua escolha. 

" Meu pai me trouxe uma fotografia dizendo-me retrato do mar. Mas junto não veio 
o vento nem o cheiro, menos ainda o canto." (Bartolomeu Campos Queirós) 

03. Dos textos seguintes, destaque apenas os adjetivos. 
a) "Aroma complexo, penetrante e persistente, sabor agridoce, equilibrado e 
elegante: assim pode ser descrito o aceto balsâmico, uma das maiores 
contribuições da Itália à boa mesa universal." (Gula, n. 91, maio 2000, p. 59.) 
b) "Gostava da fórmula, achava-a engenhosa, compendiosa e eloquente, além 
de verdadeira e profunda." (Machado de Assis) 
c) "Uma moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços o meu coração" 
(Alceu Valença) 
d) "Enquanto os homens exercem seus podres poderes. Motos e fuscas 
avançam os sinais vermelhos". (Caetano Veloso) 

04. Substitua as expressões em destaque por adjetivos, fazendo as 
adaptações necessárias. 
a) O espetáculo pirotécnico foi uma maravilha! 
b) Quem viu o acidente diz que a cena foi um horror. 
c) Ainda não percebi se este chiclete tem sabor. 
d) Neste ano, o inverno veio com rigor. 
e) E difícil conviver com pessoas que têm preconceito. 
f) Algumas empresas com muito poder estão preocupadas somente com lucros. 
g) Ele é um rapaz de outro pais que veio aprender nossa língua. 


