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Atividade: 
 
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, superinteressante. 
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. 
 
Adjetivos Pátrios 
       Chamados também de "adjetivos gentílicos", os adjetivos pátrios indicam o local de origem ou nacionalidade da 
pessoa, por exemplo: brasileiro, carioca, paulista, europeu, espanhol. 
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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 
01- Leia os versos. 
“Nem sou alegre nem sou 
“Tem sangue eterno e asa ritmada.”      
les] 

Quanto aos adjetivos destacados, identifique as afi
erro. 
I- Os adjetivos “alegre” e “triste”, segundo o eu 
II- Os adjetivos “alegre”, “triste”, “eterno” e “ritmado”, flexionam
III- Os adjetivos “eterno” e ritmada”, referem
(figurado). 
IV- Os adjetivos “alegre” e “triste” apresentam o mesmo processo de formação de palavras.
V- Os adjetivos “alegre” e “triste”, referindo
 Não se esqueça de justificar as alternati
corretas). 
 
02- Leia este trecho de crônica: 
 
             Chamem de louco ou tolo ao apaixonado que 
sente ciúmes quando ouve sua amada dizer que na vé
pera de tarde o céu estava uma coisa lindíssima, com mil 
pequenas nuvens de leve púrpura sobre um azul de s
nho. 
 
Rubem Braga. O homem rouco: crônicas. Rio de Janeiro: 
Record, 1984, p. 13   
a) Explique por que os adjetivos “Louco” e “tolo” 
 
b) É correto afirmar que a oração “que sente ciúmes” equivale a um adjetivo? Justifique.
 
c) Relativamente ao adjetivo “lindíssima”:
 Que substantivo ele está caracterizando?
 Indique o grau desse adjetivo. 
 Se, “lindíssima”, fosse trocada por “muito linda”, a c
adjetivo seria reforçada ou atenuada? 
 
03- Leia esta tira humorística. 

No segundo quadrinho, Hagar emprega um adj
fundamental para a criação do efeito de humor da tirinha.
 
04- Classifique os adjetivos destacados nas fr
I. Comprei um vestido verde-água. 
II. Todos ficaram tristes pela derrota do time.
III. João ficou alegre após a aprovação. 
IV. O baiano Caetano Veloso é considerado um dos maiores cantores da música
V. Aquele jogador é muito alto. 
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A locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo. 
Amor maternal  

nem sou triste:” 
     [Cecília Meire-

Quanto aos adjetivos destacados, identifique as afirmativas correta. Quanto as alternativas incorretas, justifique o 

Os adjetivos “alegre” e “triste”, segundo o eu lírico, são qualidades peculiares à sua condição de poeta.
iste”, “eterno” e “ritmado”, flexionam-se igualmente em gênero e número.

Os adjetivos “eterno” e ritmada”, referem-se, respectivamente, a sangue e asa, usados em 

Os adjetivos “alegre” e “triste” apresentam o mesmo processo de formação de palavras.
Os adjetivos “alegre” e “triste”, referindo-se ao eu lírico, estão em relação de oposição.

Não se esqueça de justificar as alternativas incorretas (explique o que as fizeram ser classif

Chamem de louco ou tolo ao apaixonado que 
sente ciúmes quando ouve sua amada dizer que na vés-

lindíssima, com mil 
ra sobre um azul de so-

Rubem Braga. O homem rouco: crônicas. Rio de Janeiro: 

a) Explique por que os adjetivos “Louco” e “tolo” apresentam-se no masculino e no singular.

oração “que sente ciúmes” equivale a um adjetivo? Justifique. 

c) Relativamente ao adjetivo “lindíssima”: 
Que substantivo ele está caracterizando? 

Se, “lindíssima”, fosse trocada por “muito linda”, a carga semântica (relação de sentido, função signif

 
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. 

Classifique os adjetivos destacados nas frases: 

pela derrota do time. 
 

Caetano Veloso é considerado um dos maiores cantores da música brasileira

flamboyant.com.br    

lavras que possuem valor de adjetivo.  

mativas correta. Quanto as alternativas incorretas, justifique o 

lírico, são qualidades peculiares à sua condição de poeta. 
se igualmente em gênero e número. 

pectivamente, a sangue e asa, usados em sentido conotativo 

Os adjetivos “alegre” e “triste” apresentam o mesmo processo de formação de palavras. 
se ao eu lírico, estão em relação de oposição. 

corretas (explique o que as fizeram ser classificadas como in-

se no masculino e no singular. 

 

arga semântica (relação de sentido, função significativa) do 

 

ntivo. Comente por que essa anteposição é 

brasileira. 
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 05- Em qual situação abaixo “cedo” esta empregado como adjetivo? Justifique sua resposta. 
 
a) Coitado! Ele é um pobre cego. 
b) Todos os cegos aguça, os outros sentidos. 
c) Aquele cego enxerga o mundo de forma especial. 
d) A terra é uma globo cego girando no caos  
e) O cego tem um poder maior de abstração.  
  
 


