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Vejamos alguns exemplos.

Leave me alone, I need think about this.
(Me deixe em paz (sozinho), eu preciso pensar sobre isso)

I gave you a new car.
(Eu lhe dei um novo carro)

I told him about my husband.
(Eu falei para ele sobre meu marido/Contei-lhe sobre meu marido)

This is our house and we built it in 2003.
(Essa é nossa casa e nós a construímos em 2003)
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1.Qual pronome pode ser usado no lugar de "me" na 
sentença a seguir?
"He thought me was talking about the last game.“

A. You
B. I
C. We
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2. Na frase: "He was waiting for us.", o pronome "us" se refere a:

A. You – você
B. They – eles
C. We - nós
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3. Como se diz "Ela se cortou" em inglês?

A. She cut himself.
B. She cut her
C. She cut herself.
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4. Qual a melhor tradução para "The two people in the house
helped each other.“

A. As duas pessoas da casa ajudaram os outros.
B. As duas pessoas da casa se ajudaram.
C. As duas pessoas da casa ajudaram.
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I) COMPARISON x SUPERLATIVE
II)SPECIAL CASES 
III)EXERCISE
IV)ADVERBS –

CONCEITO/ESTRUTURA
V)EXERCISE
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CONTEÚDO: Degree of Adjective

• SÃO DIVIDIDOS EM DOIS GRUPOS:

COMPARATIVE: equality

inferiority

superiority

SUPERLATIVE: inferiority

superiority
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O grau comparativo é utilizado para estabelecer uma relação de
comparação entre dois seres, tempos, lugares, objetos, etc. Essa
comparação pode ser de superioridade, colocando um acima do
outro, quando um é mais alguma coisa do que o outro;
inferioridade, colocando um abaixo do outro, um é menos alguma
coisa do que o outro; ou igualdade, quando colocamos dois seres
no mesmo nível, igualando-os.
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COMPARATIVE OF EQUALITY
• AS    adjective AS

tão quanto

Ele é tão alto quanto a irmã dele.

HE IS AS TALL AS HIS SISTER.

Ele não é tão bom quanto nós.

HE ISN’T AS GOOD AS WE/US.

SO GOOD AS WE/US.
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