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Conteúdo: Adjetivos  
 
Adjetivos 
     Adjetivo é a classe de palavras encarregada de atribuir características aos substantivos, ou seja, ele indica 
suas qualidades e estados. 
    Os adjetivos são termos que variam em gênero (feminino e masculino), número (singular e plural) e grau (compa-
rativo e superlativo), sendo classificados em: simples, composto, primitivo e derivado. 

Tipos de Adjetivos 

Adjetivo Simples - apresenta somente um radical. Exemplos: pobre, magro, triste. 
Adjetivo Composto - apresenta mais de um radical. Exemplos: luso-brasileiro, super interessante. 
Adjetivo Primitivo - palavra que dá origem a outros adjetivos. Exemplos: bom, alegre, puro. 
Adjetivo Derivado - palavras que derivam de substantivos ou verbos. Exemplos: escultor (verbo esculpir), formoso 
(substantivo formosura). 
 
Gênero dos Adjetivos 
Adjetivos Uniformes - apresentam uma forma para os dois gêneros (feminino e masculino). Exemplo: feliz. 
Adjetivos Biformes - a forma varia conforme o gênero (masculino e feminino). Exemplo: carinhoso, carinhosa. 
Número dos Adjetivos 
         Os adjetivos podem estar no singular ou no plural, concordando com o número do substantivo a que se refe-
rem. Assim, a sua formação se assemelha à dos substantivos. 

Grau dos Adjetivos 

       Quanto ao grau, os adjetivos são classificados em: 

Comparativo: utilizado para comparar qualidades. 

Superlativo: utilizado para intensificar qualidades. 
 
Grau Comparativo 
Comparativo de Igualdade –  
Ex.: O professor de matemática é tão bom quanto o de geografia. 
 
Comparativo de Superioridade –  
Ex.: Marta é mais habilidosa do que a Patrícia. 
 
Comparativo de Inferioridade –  
Ex.: João é menos feliz que Pablo. 
 
Grau Superlativo 
Superlativo Absoluto:  
 
Analítico - A moça é extremamente organizada. 
 
Sintético - Luiz é inteligentíssimo. 
 
Superlativo Relativo de: 
 
Superioridade: 
A menina é a mais inteligente da turma. 
 
Inferioridade : 
O garoto é o menos esperto da classe. 
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 Adjetivos Pátrios 

       Chamados também de "adjetivos gentílicos
pessoa, por exemplo: brasileiro, carioca, pa
 

Locução Adjetiva 

            A locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais p

Exemplos: Amor de mãe - Amor maternal
Doença de boca - doença bucal. 

 

Atividades 

Leia a tira a seguir para responder às que
 

1- A tira apresenta uma pessoa diante de uma encruzilhada existencial. Descreva brevemente os elementos prese
tes na tira. 
 
2- Cada um dos dois caminhos apresentados na placa maior é qualificado por ad
 
a) Considerando os adjetivos utilizados nos dois casos, percebe
cada caminho? Justifique. 
 
b) Os adjetivos utilizados para qualificar cada um dos caminhos contribuem para 
Explique por quê. 
 
 
3- Leia a tira a seguir e responda às questões propostas.
 

Um mesmo adjetivo ocorre duas vezes nessa tira. Identifique as duas ocorrências.
 
a) Com relação à flexão, qual é a diferença entre essas duas ocorrências?
 
b) Considerando o contexto estabelecido no pr
ção do efeito de humor. Explique por quê. 
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gentílicos", os adjetivos pátrios indicam o local de origem ou n
oca, paulista, europeu, espanhol. 

A locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo. 

Amor maternal 

ponder às questões 1 e 2. 

 
A tira apresenta uma pessoa diante de uma encruzilhada existencial. Descreva brevemente os elementos prese

Cada um dos dois caminhos apresentados na placa maior é qualificado por adjetivos. Quais são esses adjetivos?

a) Considerando os adjetivos utilizados nos dois casos, percebe-se alguma diferença no tipo de vida associado a 

b) Os adjetivos utilizados para qualificar cada um dos caminhos contribuem para a construção do sentido da tira. 

Leia a tira a seguir e responda às questões propostas. 

 
Um mesmo adjetivo ocorre duas vezes nessa tira. Identifique as duas ocorrências. 

relação à flexão, qual é a diferença entre essas duas ocorrências? 

b) Considerando o contexto estabelecido no primeiro quadrinho, a segunda ocorrência é fund
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", os adjetivos pátrios indicam o local de origem ou nacionalidade da 

lavras que possuem valor de adjetivo.  

 

A tira apresenta uma pessoa diante de uma encruzilhada existencial. Descreva brevemente os elementos presen-

jetivos. Quais são esses adjetivos? 

se alguma diferença no tipo de vida associado a 

a construção do sentido da tira. 

 

meiro quadrinho, a segunda ocorrência é fundamental para a constru-
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4- Leia este trecho de notícia: 
 

a) Explique a diferença de sentido estabelecida entre “Porco passageiro” e “passageiro porco”.
 
b) Que alteração nas classes gramaticais geram a mudança de sentido referida no item “a”?
 
c) Crie um título humorado para a notíci
norme sujeira dentro do avião. 
 
5- Leia esta tira humorística. 
 

No segundo quadrinho, Hagar emprega um adj
fundamental para a criação do efeito de humor da tirinha.
  
 

 
 

colegiopxsflamboyant - colegiopxsflamboyant.com.br   

3 

 
a) Explique a diferença de sentido estabelecida entre “Porco passageiro” e “passageiro porco”.

b) Que alteração nas classes gramaticais geram a mudança de sentido referida no item “a”?

c) Crie um título humorado para a notícia, supondo que, durante a viagem, o “ilustre” pass

 
No segundo quadrinho, Hagar emprega um adjetivo anteposto ao substantivo. Comente por que essa anteposição é 
fundamental para a criação do efeito de humor da tirinha. 

flamboyant.com.br    

 

a) Explique a diferença de sentido estabelecida entre “Porco passageiro” e “passageiro porco”. 

b) Que alteração nas classes gramaticais geram a mudança de sentido referida no item “a”? 

pondo que, durante a viagem, o “ilustre” passageiro tenha feito uma e-

 

ubstantivo. Comente por que essa anteposição é 


