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Gênero e Número do adjetivo

O menino lindo.
Artigo: Masculino; singular

Substantivo: Masculino; singular

Adjetivo: Masculino; singular



Gênero e Número do adjetivo

A menina linda.
Artigo: Feminino; singular

Substantivo: Feminino; singular 

Adjetivo: Feminino; singular



Logo...

O adjetivo concorda com o substantivo em 

gênero (masculino e feminino) e em 

número (singular e plural).



Cuidado!

Adjetivo: Biforme e Uniforme

• Os adjetivos que apresentam 2 formas diferentes, uma para o masculino e

outra para o feminino, são chamados de ADJETIVOS BIFORMES.

Exemplo: Mulher BONITA; Homem BONITO.

• Os adjetivos que apresentam uma só forma para indicar tanto o gênero

masculino como o feminino são chamados de ADJETIVOS UNIFORMES.

Exemplo: Mulher ELEGANTE; Homem ELEGANTE.



Graus do 
Adjetivo

Comparativo

Superlativo



Graus do adjetivo

• Grau Comparativo: COMPARA os seres, 

estabelecendo relações de igualdade, superioridade e 

inferioridade entre as características desses seres.

• Grau Superlativo: INTENSIFICA a característica 

do ser, elevando-a ao seu mais alto grau. 
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De superioridade

De inferioridade



Grau comparativo
• De igualdade: ...Tão belo (alto...) quanto...

... Tão belo (alto) como...

• De superioridade: ... Mais belo (veloz...) que...

... Mais belo (veloz) do que...

• De inferioridade: ... Menos belo (útil) que...

... Menos belo (útil) do que...



Grau superlativo

Absoluto: Intensifica a característica do ser ao 
mais alto grau, SEM ESTABELECER relação 
com outros seres.

Relativo: Intensifica a característica do ser, 
ESTABELECENDO relação de superioridade 
ou de inferioridade com os outros seres. 
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Grau superlativo absoluto

Sintético: O adjetivo recebe o acréscimo das terminações 
(sufixos): -íssimo, -ílimo, -érrimo.

Exemplos: Lindíssimo; Felicíssimo; Facílimo; Fragílimo; 
Paupérrimo; Macérrimo

Analítico: O adjetivo vem modificado por advérbios de 
intensidade: muito, bastante, bem, extremamente...

Exemplos: muito lindo; bem feliz; bastante fácil; bastante 
frágil; bem pobre; muito magro



Grau superlativo relativo
De superioridade: O adjetivo vem modificado pelas 
palavras: O mais...; A mais...; Os mais...; As mais...

Exemplos: 

Esse exercício é O MAIS fácil de todos.

Letícia é A MAIS entusiasmada das meninas.

De inferioridade: O adjetivo vem modificado pelas palavras: 
O menos..., A menos,... Os menos..., As menos...

Exemplos: 

Ana é A MENOS entusiasmada das meninas.

Das praias visitadas, essas são AS MENOS lindas.
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