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Adjetivo 
 Definição 

 

 É a palavra variável que caracteriza o substantivo ou 
qualquer  palavra com valor de substantivo, indicando-

lhe atributo, propriedade, estado, modo de ser ou 
aspecto. 

 

Tratava-se de um homem incompetente. 

Encontrei uma pessoa ética. 

Foi encaminhada a um hospital infantil. 



Classificação dos adjetivos 
 Simples:  apresentam um único radical 

  momento inesquecível 

  alimento  dietético 

 

 Compostos: apresentam mais de um radical 

  acordo luso-brasileiro 

  causas político-econômicas 



Classificação dos adjetivos 
 

 Primitivos: não provém de outra palavra da Língua 
Portuguesa 

  camisa verde 

  homem leal 

 

 Derivados: provém de outra palavra da Língua Portuguesa 

  camisa esverdeada 

  homem desleal 

  planície amazônica 



Adjetivos pátrios 
 São aqueles que se referem a países, continentes, 

cidades, regiões etc., exprimindo nacionalidade ou a 
origem do ser. 

 

 

Estado Adjetivo pátrio Capital Adjetivo pátrio 

Rio de Janeiro fluminense Rio de Janeiro carioca 

Bahia baiano Salvador Soteropolitano ou 
salvadorense 

Santa Catarina catarinense ou 
catarineta ou 
barriga-verde 

Florianópolis florianopolitano 

São Paulo paulista São Paulo paulistano 

Paraíba paraibano João Pessoa pessoense 



Brasília (DF) brasiliense 

Fernando de Noronha (PE) noronhense 

Marajó (PA) marajoara 

Petrópolis (RJ) petropolitano 

Teresópolis (RJ) teresopolitano 

Santarém (PA) Santareno ou mocorongo 



Adjetivos pátrios compostos 
 Assumem sua forma reduzida e erudita, com exceção 

do último adjetivo, que se apresentará em sua forma 
normal. 

 
afro (africano) franco (francês) luso (português,lusitano) 

anglo (inglês) greco (grego) nipo (japonês, nipônico) 

austro (austríaco) hispano (espanhol) sino (chinês) 

belgo (belga) indo (indiano, hindu) teuto (alemão, teutônico) 

euro (europeu) ítalo (italiano) 



Locução adjetiva 
 É a expressão formada de preposição mais substantivo 

(ou advérbio) com valor de um adjetivo. 

 

  atitudes de anjo (angelicais) 

  menino do Brasil (brasileiro) 

  romances de Machado de Assis (machadianos) 

  teorias de Freud (freudianas) 

  pata de trás (traseira) 

 



Flexão de gênero 
 Como o substantivo, os adjetivos podem ser  do gênero 

masculino ou feminino. 

 

  aluno atento  aluna atenta 

  dia ensolarado tarde ensolarada 



Dependendo da forma que assumem, os adjetivos 
classificam-se em uniformes e biformes: 

 

 

 uniformes: apresentam uma única forma para o 
masculino e o feminino. 

  homem inteligente  mulher inteligente 

  homem simples  mulher simples 

  aluno feliz   mulher feliz 



 biformes: flexionam-se em gênero, apresentando uma 
forma para o masculino e outra para o feminino. 

 

  homem magro  mulher magra 

  homem obeso  mulher obesa 

  aluno estudioso  mulher estudiosa 



Flexão de número 
 O adjetivo flexiona-se em número concordando com o 

substantivo a que se refere. 

 

Adjetivos uniformes: 

 

  homem simples  homens simples 

  reles cidadão  reles cidadãos 

  triângulo isósceles  triângulos isósceles
   



 Os adjetivos simples formam o plural da mesma 
maneira que os substantivos simples. 

 

  pessoa decente  pessoas decentes 

  animal dócil   animais dóceis 

  homem feliz   homens felizes 

 



 Os substantivos empregados como adjetivos ficam 
invariáveis: 

 

  blusa vinho  blusas vinho 

  vestido rosa  vestidos rosa 

  terno cinza  ternos cinza 



Plural dos adjetivos compostos 
 Regra geral 

 Nos adjetivos compostos, somente o último elemento varia, 
tanto em gênero quanto em número. 

 

acordo luso-franco-brasileiro acordos luso-franco-brasileiros 

camisa verde-clara   camisas verde-claras 

sapato marrom-escuro  sapatos marrom-escuros  

 

 

 



Exceções 
 Se o último elemento for substantivo, o adjetivo 

composto mantém no plural a mesma forma do 
singular. 

 

camisa verde-abacate  camisas verde-abacate 

sapato marrom-café  sapatos marrom-café 

blusa amarelo-ouro  blusas amarelo-ouro 



Exceções 
 Os adjetivos compostos azul-marinho e azul-celeste 

são invariáveis: 

 

blusa azul-marinho  blusas azul-marinho 

camisa azul-celeste  camisas azul-celeste 



Exceções 
 No adjetivo composto surdo-mudo, ambos os 

elementos variam tanto em gênero quanto em número: 

 

menino surdo-mudo meninos surdos-mudos 

menina surda-muda meninas surdas-mudas 



O grau nos adjetivos 
 O adjetivo pode apresentar-se no grau comparativo e 

no grau superlativo. 

 

Grau comparativo: estabelece comparação entre dois 
seres ou dois aspectos de um mesmo ser: 

 

O piloto brasileiro é tão veloz quanto o alemão. 
(comparação entre dois seres) 

 

O piloto brasileiro é mais arrojado que experiente.  
(comparação entre dois aspectos do mesmo ser) 



Grau Comparativo 
 de igualdade: 

Esta atriz é tão talentosa quanto (ou como) aquela. 

Esta atriz é tão talentosa quanto (ou como) bonita. 

 

 de superioridade: 

Esta atriz é mais talentosa (do) que aquela. 

Esta atriz é mais talentosa (do) que bonita. 

 

 de  inferioridade: 

Esta atriz é menos talentosa (d0) que aquela. 

Esta atriz é menos talentosa (do) que bonita. 

 

 

 

 



adjetivo comparativo de superioridade 
analítico 

comparativo de superioridade 
sintético 

bom mais bom melhor 

mau mais mau pior 

grande mais grande maior 

pequeno mais  pequeno menor 

Deve-se preferir a forma sintética na comparação entre dois 
seres. Só se deve usar a forma analítica quando se comparam 
duas qualidades de um mesmo ser. 
 
Esta sala é maior que a outra. (comparação entre dois seres) 

 
Esta sala é mais grande que arejada. (comparação de duas 

qualidades de um mesmo ser) 
 



Mais pequeno ou menor? 

As formas mais pequeno e menor podem ser usadas 
indiferentemente, sendo a forma sintética mais 
utilizada no português falado no Brasil. 

 

Esta sala é menor que a outra. 

Esta sala é mais pequena que a outra. 



Grau superlativo 
 No grau superlativo, a qualidade expressa pelo adjetivo 

apresenta-se amplificada: 

 

Casou-se com uma mulher belíssima. 

Casou-se com uma mulher extremamente bela. 



Grau superlativo 
 Superlativo absoluto: a qualidade expressa pelo 

adjetivo não é posta em relação a outros elementos. 

 

Este exercício é muito fácil. (superlativo absoluto analítico) 

Este exercício é facílimo. (superlativo absoluto sintético) 



Grau superlativo 
 Superlativo relativo: a qualidade expressa pelo adjetivo 

é posta a outros elementos. 

 

“Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala...” 
(superlativo relativo de superioridade) 

 

Este exercício é o menos fácil da lição.  

(superlativo relativo de inferioridade) 



adjetivo superlativo absoluto sintético 

amigo amicíssimo 

bom boníssimo ou ótimo 

cruel crudelíssimo, cruelíssimo 

feio feiíssimo 

fiel fidelíssimo 

frio friíssimo 

humilde humílimo 

inimigo inimicíssimo 

jovem joveníssimo 

magro macérrimo, magérrimo 

negro nigérrimo 

pessoal personalíssimo 

pobre paupérrimo 

sagrado sacratíssimo 



Morfossintaxe do adjetivo 
 Adjunto Adnominal 

 

Coisas assustadoras ocorrem naquela casa. 

Colecionavam objetos antigos. 

As dores de estômago prostavam-no. 



Morfossintaxe do adjetivo 
 Predicativo do sujeito 

 

Os professores ficaram satisfeitos com o resultado da prova. 

Os professores compareceram à reunião satisfeitos. 

O anel era de ouro. 



Morfossintaxe do adjetivo 
 Predicativo do objeto 

 

 

Considero sua proposta extravagante. 

Considero sua proposta sem pé nem cabeça. 


