
 
 

 

 

  

Apenas um radical Existência 

independente 

Existência 

dependente 

Formação   

É aquele formado 

por um único 

elemento. Ex.: 

pobre, rico, magro, 

triste, bonito, etc. 

É aquele formado 

por dois ou mais 

elementos. Ex.: 

rosa-claro, 

amarelo-ouro, 

luso-brasileiro, etc. 

É aquele formado a partir de 

um substantivo, de um verbo 

ou de outro adjetivo. Ex.: 

formoso (formosura), visível 

(ver), infeliz (feliz) etc. 

É aquele que não 

deriva de nenhuma 

outra palavra da 

língua portuguesa. 

Ex.: fácil, pequena, 

puro, alegre, etc. 

  

Classe de palavras que 

atribui características 

ao substantivo, isto é, 

indica qualidades e 

estados. 

Indica o local de origem ou a 

nacionalidade da pessoa. É 

também chamado de 

adjetivo gentilício Ex.: 

brasileiro, mineiro, carioca, 

manauara, etc. 



 
 

  

Gênero 

Apresentam uma 

forma para os dois 

gêneros: menino 

feliz, menina feliz. 

Apresentam uma forma 

para o masculino e outra 

para o feminino: homem 

carinhoso, mulher 

carinhosa.  

Obs.: a maioria forma-se 

conforme a regra dos 

substantivos. 

Número 

Os adjetivos simples 

fazem o plural de acordo 

com as regras dos 

substantivos simples. 

 Varia apenas o último 

elemento: escolas médico-

cirúrgicas, olhos verde-claros.  

 Não há flexão: último 

elemento for um substantivo: 

carros azul-bebê. 

 

 

 

 

 

 

 

 Exceções: 

 Ambos variam: surdos-

mudos.  

 Invariáveis: azul-marinho; 

azul-celeste 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Grau 

Tão/tanto... como/quanto(a): 

Ana é tão bela quanto Beatriz. 

Mais... (do) que: 

Ana é mais alta do 

que Beatriz. 

Maior... (do) que: 

O Sol é maior do 

que a Terra. 

As formas menor e pior são 

comparativos de superioridade, pois 

equivalem a mais pequeno e mais 

mau, respectivamente. 

 
Bom, mau, grande e pequeno têm formas 

sintéticas (melhor, pior, maior, menor), porém 

em comparações feitas entre duas qualidades de 

um mesmo elemento, deve-se usar as formas 

analíticas: mais bom, mais mau, mais 

grande, mais pequeno. 

 

Com advérbios (muito, 

bastante, etc.): O secretário 

é muito inteligente. 

Com sufixos (-íssimo, -

ílimo, -érrimo): O secretário 

é inteligentíssimo. 

  

O mais:  Este é o mais 

interessante dos livros 

que li.. 

O menos:  Ele é o 

menos egoísta de todos. 

Menos... (do) que: Sou menos 

alto do que você. 


