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Degrees of Adjectives

•GRADUAL INCREASE

É FORMADO REPETINDO O comparative of superiority

cada vez mais frio = Colder and colder

cada vez mais famoso= More and more famous
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GRADUAL INCREASE

Eles estão ficando cada vez mais gordos.

They are getting fatter and fatter.

Isto está se tornando cada vez mais interessante. 

This is becoming more and more interesting. 
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Degrees of Adjectives

•PARALLEL INCREASE

É FORMADO COM O ARTIGO THE E O ADJETIVO NO 

comparative of superiority

Quanto mais pesado, mais caro

The heavier, the more expensive
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PARALLEL INCREASE
Ele disse que quanto mais cedo, melhor.

He said that the earlier, the better.

Quanto mais leve, mais rápido.

The lighter, the faster.

Quanto mais famoso, mais difícil de ver.

The more famous, the more difficult it’s to see. 
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•Advérbios são palavras que trazem mais informações sobre
um verbo, adjetivo, frase, adjetivo ou outro advérbio.

I have to go quickly.

Eu tenho que ir rapidamente.

You were driving too fast.

Você estava dirigindo rapidamente.
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• Advérbios de modo, lugar, tempo são usados para dizer como, onde ou
quando algo acontece e normalmente vêm depois do verbo principal.

• Adverbs of manner são frequentemente formados com o acréscimo de – ly a
um adjetivo.

• Adjectives: bad, rare, beautiful, careful, quiet, soft

(mal, raro, bonito, cuidadoso, quieto, suave)

• Adverbs: badly, rarely, beautifully, carefully, quietly, softly

(maldosamente, raramente, lindamente, suavemente)

Ex: 
I want treat this carefully.

Eu quero tratar disso cuidadosamente.
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• Adverbs of place nos diz onde alguma coisa aconte. Diferente dos
advérbios de modo, eles não modificam adjetivos nem outros
advérbios.

• Example:

• When I looked around I couldn't see your face.

Quando olhei ao redor não pude ver sua face.

• His family bought an apartment nearby.

A família dele comprou um apartamento aqui perto.
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• adverbs of time possuem quatro formas de ser usado, são elas: como
expressões de tempo, como locuções prepositivas, usando o “for” (por)
referindo-se a um período de tempo no presente, passado ou futuro e usando
'since' (desde) para se referir a um tempo específico no passado.

• EXAMPLE:

• We are going to travel next week.

Nós iremos viajar semana que vem.

• They' ll be here tomorrow! 

Eles estarão aqui amanhã.
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QUESTÃO 01

Em qual das alternativas a seguir o advérbio está incorreto?

a) She hasn’t met them yet.

b) We were rather hot yesterday.

c) Jamie is waiting for us always.

d) They work very hardly on Fridays.

e) My parents will travel by airplane.
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