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 COMPARATIVE- DEFINIÇÃO E 
CARACTERÍSTICA

 SUPERLATIVE- DEFINIÇÃO E 
CARACTERÍSTICA

 EXERCÍCIO



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 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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E X E R C I S E S
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QUESTÃO
IDENTIFIQUE  O COMPARATIVO PRESENTE NA IMAGEM
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QUESTÃO
IDENTIFIQUE  O COMPARATIVO PRESENTE NA IMAGEM
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QUESTÃO
IDENTIFIQUE  O COMPARATIVO PRESENTE NA IMAGEM
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QUESTÃO
IDENTIFIQUE  O COMPARATIVO PRESENTE NA IMAGEM
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SUPERLATIVES
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SUPERLATIVES estabelecem uma 
comparação indireta, na qual há 

um destaque de um ser em relação 
ao grupo. Também pode 

apresentar uma qualidade 
absoluta.

Destaque / Realce / Ênfase
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(A coisa mais importante na comunicação é ouvir 
aquilo que não está sendo dito.)
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THIS IS THE COOLEST GAME THAT I’VE PLAYED.
(Este é o game mais legal que já joguei.)
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WHAT SCORPION VENOM IS THE LEAST DANGEROUS?

(Qual veneno de escorpião é o menos perigoso?)
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Propaganda - é um modo específico de apresentar informação sobre um
produto, marca, empresa ou política que visa influenciar a atitude de uma audiência
para uma causa, posição ou atuação. < https://pt.wikipedia.org/wiki/Propaganda> Veja a propaganda
que segue e responda às perguntas propostas
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Informe detalhadamente o grau do adjetivo presente na construção
MOST BEAUTIFUL que aparece no anúncio publicitário.

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

Na construção inicial do anúncio a expressão MOST BEAUTIFUL é
utilizada com uma finalidade comunicativa. Qual é esta finalidade?

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

__________________________________________________________________
______________________________________________________________
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A imagem a seguir deverá ser lida para responder a questão.

SOURCE: GOOGLE IMAGES

Na imagem acima o autor utilizou o superlativo como elemento de referência na
construção de sua legenda. Explique com suas palavras, qual foi a intenção
comunicativa do autor ao empregar esta estrutura linguística conforme o
contexto apresentado.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

19



CASOS ESPECIAIS
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FORMAS ESPECIAIS

ADJECTIVE
COMPARATIVE OF 

SUPERIORITY
SUPERLATIVE OF 

SUPERIORITY

BETTERGOOD

BAD

FAR

WORSE

FARTHER,
FURTHER

BEST

WORST

FARTHEST,
FURTHEST
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 Revisão do Grau dos Adjetivos e 
advérbios utilizando textos

 Text, vocabular and exercise
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QUESTÃO 01

IDENTIFIQUE O GRAU DO ADJETIVO PRESENTE NAS IMAGENS:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

ATIVIDADE 1



25

QUESTÃO 02

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

ATIVIDADE 2

NAS IMAGENS A SEGUIR, CLASSIFIQUE A ESTRUTURA DO ADJETIVO

QUESTÃO 01
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

QUESTÃO 02

QUAL A INTENÇÃO DO AUTOR AO EMPREGAR A ESTRUTURA  “ THE MOST IMPORTANT” ?


