
 

Aula 
19B Adjetivos - Flexão de Grau II 

Relembrando conteúdo da aula anterior, os adjetivos podem ser: 

COMPARATIVOS 

Com grau comparativo comparam-se as características atribuídas aos 
substantivos. Podem ser de: 

Igualdade - quando equivale ao adjetivo com o qual se compara. 
Exemplo: Esse filme é tão engraçado quanto aquele. 

Superioridade - quando se intensifica mais um adjetivo do que o outro 
com o qual se compara. Exemplo: Esse filme é mais engraçado do que 
aquele. 

Inferioridade - quando se intensifica menos um adjetivo do que o outro 
com o qual se compara. Exemplo: Esse filme é menos engraçado do que 
aquele. 

SUPERLATIVOS 

Reforça as características atribuídas aos substantivos. Podem ser: 

Relativo - expressa-se em relação a outros elementos de forma superior 
ou inferior. Exemplos: O menino é o mais atencioso daquele grupo. 
(superlativo relativo de superioridade); O menino é o menos atencioso 
daquele grupo. (superlativo relativo de inferioridade) 

Absoluto - não se expressa em relação a outros elementos. Pode 
apresentar a forma sintética ou analítica. Exemplos: O menino é muito 
atencioso. (superlativo absoluto analítico); O menino é atenciosíssimo. 
(superlativo absoluto sintético) 

 
01. Indique o grau dos adjetivos nas frases abaixo. 
a) Cristina é a mais estudiosa de minhas alunas. 
b) Joaquim é excessivamente tímido. 
c) Mário é tão esforçado quanto Manuel. 
d) Roberto é o menos estudioso dos meus irmãos. 
e) Minhas provas foram facílimas. 

Leia a tirinha abaixo: 

 

02. No segundo quadrinho, encontramos adjetivos flexionados no modo 
comparativo ou superlativo? Explique. 
03. Passe do superlativo absoluto analítico para o sintético. 

a) Ele parecia bastante tímido. 

b) Dizem que ele é muito forte. 
c) Os filhos já estavam bem crescidos. 
d) As candidatas eram muito lindas. 
e) Esta é a torneira de água muito fria. 

f) Ele é um homem bastante corajoso. 

g) Este quadro é muito feio. 
h) A bicicleta dela é bem confortável.  
i) Achei um lápis muito preto. 
j) Aquela carta é um tanto estranha. 

Leia a tirinha abaixo: 

 
04. No primeiro quadrinho, encontramos adjetivos flexionados no modo 
comparativo ou superlativo? Explique. 
05. Leia o trecho da canção “Você” do Tim Maia e responda: 
 

Você 
É mais do que sei 
É mais que pensei 
É mais que esperava, baby 

Você 
É algo assim 
É tudo pra mim 
É como eu sonhava baby 

a) No primeiro trecho os adjetivos flexionam-se em que grau? Explique. 
b) Explique a flexão de grau no último verso. 


