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COMPARATIVES
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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COMPARATIVO DE IGUALDADE

Estabelece uma comparação em igualdade, isto é, a
comparação evidencia que os seres comparados
apresentam características em um mesmo nível.
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MARVEL HEROES ARE AS POPULAR AS DC HEROES.

(Heróis da Marvel são tão populares quanto os heróis da DC.)
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Preencha as lacunas com a forma correta do COMPARATIVE OF EQUALITY dos
adjetivos entre parênteses:

A. Metallica is ________________________________ AC-DC. (FAMOUS)

B. You are _______________________________me. (INTELIGENT)

C. These sofas were ______________________________ those ones. (UGLY)

D. This blouse looks _________________________ that one. (DIRTY)

E. A shark is ___________________________________ a Viper. (DANGEROUS)

F. Children are ________________________________ Teens. (NOISY)

G. You are _______________________________ your brother. (SMALL)

H. The gate of my house was ____________________ Kathy’s house.
(NARROW)
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COMPARATIVO DE SUPERIORIDADE

Estabelece uma comparação em superioridade, isto
é, a comparação evidencia que os seres comparados
apresentam características em um nível superior a
outro.
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Ferrari is MORE EXPENSIVE THAN  Land Rover.
(A FERRARI é mais caro que a LAND.)
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MY LITTLE SISTER IS YOUNGER THAN ME.

(Minha irmã é mais nova do que eu.)
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COMPARATIVO DE INFERIORIDADE

Estabelece uma comparação em inferioridade, isto
é, a comparação evidencia que os seres comparados
apresentam características em um nível inferior.
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A DOG IS LESS AGRESSIVE THAN A LION.

(Um cachorro é menos agressivo que um leão.)
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RESUMEX

COMPARATIVE OF EQUALITY
AS + adjective + AS  (tão, tanto...quanto, como)

COMPARATIVE OF INFERIORITY
LESS + adjective + THAN  (menos...que, do que)

COMPARATIVE OF SUPERIORITY
MORE + adjective + THAN  (mais...que, do que)
Adjective + ER + THAN (mais...que, do que)
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Oliver: Hey, Kim. This bag’s getting heavier and heavier! I’ve just been to the new supermarket and it’s a
long walk but the food’s cheaper than at the one I used to shop at before.
Kim: Oh yeah, I’ve been there myself, but I don’t agree with you actually. The cheese and some of the
biscuits are more expensive there.
Oliver: You may be right, but you get a wider range in the new one and the food’s fresher because they
have a quicker turnover. Must be because its location is more central.

Antônimo é uma palavra que apresenta o significado diferente de outra e pertencem a uma
mesma classe gramatical. Sabendo disso indique um antônimo para
A. WIDER ___________________________________________________________________________________________
B. QUICKER _________________________________________________________________________________________
C. HEAVIER __________________________________________________________________________________________
D. CHEAPER _________________________________________________________________________________________
E. MORE EXPENSIVE __________________________________________________________________________________
F. FRESHER _________________________________________________________________________________________
G. MORE CENTRAL ___________________________________________________________________________________
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