
 
 

 

 

 

ADJECTIVES 

What is an adjective?-- According to the Oxford Dictionary: 
" An adjective is a word or a group of words that modifies a noum by giving it some 
quality" 

Ou seja: 
" Um adjetivo é uma palavra ou um grupo de palavras que modifica um substantivo 
dando-lhe alguma qualidade" 

É a mesma função que eles tem em Português mas ao contrário do que ocorre em 
Português: 

 

ADJETIVOS EM INGLÈS SÃO INVARIÁVEIS 
 
São sempre usados com a mesma forma em qualquer situação. 
Veja: 

 

Beautiful house = bonita casa ......Beautiful houses = bonitas casas 
Good boy = bom menino .............Good boys = bons meninos 
Good girl = boa menina ............. Good girls = boas meninas 

Bad man = homem mau .............Bad men = homens maus 
Note:1 man (singular) 2 men(irregular plural). Note 2:adjetivos não tem formas 
diferentes para Masc/Fem ou Sing/Plural 

 

Por outro lado é claro que eles tem graus comparativos como em Português. Veja: 

 
Comece lendo o diálogo abaixo e preste atenção aos adjetivos escritos em tipo 
"bold"(negrito) 

 

A city of Adjectives 
 

Pete:” New York can be called a City of Adjectives . Do you know why?" 
Dave:” I really don't know, but I suppose it's because in New York many World 
Records were broken" 
Pete: "You're right! In New York was built the first building using the idea of 
vertical city in the world." 

Dave: "Really? What building are you talking about?" 
Pete:” The Empire State Building ! It was the highestbuilding in the world in 
1931". 
Dave:"Yeah I know it! But after even higher buildings were built, like the Twin 
Towers in the World Trade Center 420 meter high, that don't exist anymore. 
What else can you tell me about New York ?". 
Pete:” Well, at Rockefeller Center you have the largesttheater in the world with 
more than 6,200 seats. Do You know its name?. 

Dave:” It’s the Radio City Music Hall . I’ve been there to watch a Rock Concert." 



 
 

 

 
 

Como você deve ter notado os adjetivos não estão em sua forma básica. 
Eles sofreram alguma modificação para expressar os graus das idéias que o texto 
transmite. 
Assim como em Português,o adjetivo em Inglês também tem graus diversos, veja: 

 

Graus Comparativos 
 
1- De Igualdade (equality degree)- AS + adj + AS (tão ... quanto) 

 

Examples: 
John is as tall as Fred. (John é tão alto quanto Fred ) 
That plane is as fast as this one. (Aquele avião é tão rápido quanto este ) 
Sharon is as atractive as Julia. (Sharon é tão atraente quanto Julia ) 

 

2- De superioridade (superiority degree) Adj. + ER + Than (mais que..) 
 

Examples: 

Peter is stronger than me. (Peter é mais forte que eu ) 
A horse is taller than a donkey. (Um cavalo é mais alto que um burro ) 
Mary is thinner than Susan. (Mary é mais magra que Susan) 
Honey is sweeter than sugar. ( Mel é mais doce que açucar) 
Many men say the blondes are prettier than other women. 
(Muitos homens dizem que as loiras são mais bonitas que as outras mulheres ) 

 

•Many two syllable adjectives make the comparative using "more" 
(muitos adjetivos de duas sílabas fazem o comparativo usando"more"). 

Pete: "You have also Macy´s which is self named as the world's largest store and 
in Manhattan there are the most expensive estates in the world. And the most 
famous statue in the world is in New York , It’s the..." 

Dave:” Don’t tell me! It's the Statue of Liberty, right?" 
Pete:” Yes right! It is 154 feet high statue which makes it one of the 
biggest sculptures in the world." 
Dave:” That’s the” Big Apple" I know. But there's a negative point in it. 
The worst crimes happened there, mainly at Central Park at night." 
Pete:” Well, nothing is perfect but the good part is bigger than the bad one. Don’t 
you think so?" 
Dave: Yes I do. In New York there's always someone or something that 
is richer,higher,faster,more beautiful or more dangerous than in any other place 
in the world." 
Pete: So you see why it's called the City of Adjectives " 
Dave: I do! Specially the superlative ones." 
By the way:” Big Apple is the nickname of New York City " 



 
 

 

•Os terminados em: by - y -ow - er - le - podem ter as duas formas: 
Examples: 
Lovely - lovelier / more lovely (adorável - mais adorável ) 
Shallow - shallower / more shallow(raso - mais raso (agua , rio, mar ) 
Slender - slenderer / more slender (escasso,insuficiente ) 

 

•Para a maioria dos adjetivos com 2, 3 ou mais sílabas usa-se: 
More + adj + than 

 

Examples: 
Bob is more famous than his brother. (Bob é mais famoso que seu irmão ) 
She is more careful than her mother as a driver. (Ela é mais cuidadosa que sua mãe 
como motorista ) 
You are more intelligent than Dave .(Você é mais inteligente que Dave ) 
Speaking English is more difficult than reading it. (Falar Inglês é mais difícil que ler ) 

 

3- De inferioridade (inferiority degree) - Less + Adj.+ Than (menos que..) 
Examples: 
He is less famous than his brother. (Ele é menos famoso que seu irmão) 
It is less hot today than it was yesterday.(Está menos quente hoje do que ontem) 
This lesson is less difficult than the previous one. (Esta lição é menos difícil que a 
anterior ) 
It is less hot today than it was yesterday.(Está menos quente hoje do que ontem) 
This lesson is less difficult than the previous one. (Esta lição é menos difícil que a 
anterior ) 

 
Superlative Degrees (Graus Superlativos) 

 

1.1- Superiority - The + Adj. + EST + in / on 
 

For adjectives with one syllable,or two syllables ending in Y , OW , ER , LE: 
(Para adjetivos de uma sílaba ,ou de duas sílabas terminados em Y, OW, ER, LE ) 
Examples: 
This is the cheapest car in the market. (Este é o carro mais barato do mercado ) 
Jennifer is the loveliest girl in the classroom. ( Jennifer é a garota mais adorável 
da classe ) 
She is the thinnest girl in the group. (Ela é a garota mais magra do grupo ) 

 

•The most + Adj. + in/of... For adjectives of two or more syllables 
-(Para adjetivos de duas ou mais sílabas) 
.Examples: 
This is the most modern car of all. (Este é o carro mais moderno de todos) 
He is the most intelligent student in college.(Ele é o estudante mais inteligente da 
faculdade ) 
That is the most famous soccer player in the world. ( Aquele é o jogador de futebol 
mais famoso do mundo ) 

 

Obs:college = faculdade mas colegio = highschool(veja a pagina Falsos Cognatos) 



 
 

 

•Alguns adjetivos terminados em Y, OW, ER, LE, fazem o superlativo com MOST: 
Examples: 
Lovely - loveliest / most lovely 
Shallow - shallowest / most shallow 
Slender - slenderest / most slender 
Simple - simplest / more simple 

 

2.1 Inferiority - The Least + Adj. + in / of 
Examples: 
He was the least important of all candidates. (Ele era o menos importante de todos os 
candidatos ) 
She is the least nervous student during the tests. (Ela é a estudante menos nervosa 
durante as provas ) 
That car is the least safe of the market. (Aquele carro é o menos seguro do mercado ) 

 

Some adjectives have irregular forms (alguns adjetivos tem formas irregulares ) 

 
Normal Comparative Superlative 

Bad Worse The Worst 

Far Farther The Farthest(Nota 1) 

Far Further The Furthest (Nota 2) 

Good Better The Best 

Little Less The Least 

Many More The Most 

Much More The Most 

 
 

Nota 1: In general used when we talk about distance (Em geral usado para falar de 
distancia) 
Brasilia is farther than Rio from São Paulo( Brasilia é mais longe de São Paulo do que o 
Rio) 
Nota 2:Usado significando"complementar" ou "a posteriori" 
I will send you further information next week (Enviarei mais informação na próxima 
semana) 

Wait for further confirmation. ( Espere confirmação posterior) 
 
 
 

Na pagina seguinte você tem uma tabela pratica de adjetivos 



 
 

 

Here are some Adjectives ready to use ! 
 

Normal Comparative Superlative 

Bad (ruim) Worse (pior) The worst (o pior de todos ) 

Big (grande) Bigger (maior) The biggest (o maior de todos) 

Cheap (barato) Cheaper (mais barato) The cheapest ( o mais barato) 

Cold (frio) Colder ( mais frio) The coldest (o mais frio) 

Difficult (difícil) 
More difficult (mais 
difícil) 

The most difficult ( o mais difícil) 

Easy (fácil) Easier ( mais fácil) The easiest (o mais fácil) 

Expensive (caro) 
More expensive (mais 
caro) 

The most expensive (o mais caro) 

Famous (famoso) 
More famous (mais 
famoso) 

The most famous (o mais famoso) 

Fast (rápido) Faster (mais rápido) The Fastest (o mais rápido) 

Fat (gordo) Fatter (mais gordo) The Fattest (o mais gordo) 

Good (bom) Better (melhor) The Best (o melhor) 

Intelligent 
(inteligente) 

More intelligent (mais 
inteligente) 

The most intelligent (o mais 
inteligente) 

Lovely (adorável) Lovelier (mais adorável) The most lovely (o mais adorável) 

Many / much 
(muito) 

More (mais) The most (o máximo) 

Modern (moderno) 
More modern (mais 
moderno) 

The most modern (o mais moderno) 

Old (velho) Older (mais velho) The oldest (o mais velho) 

Poor (pobre) Poorer (mais pobre) The poorest (o mais pobre) 

Simple (simples) Simpler (mais simples) The Simplest (o mais simples) 

Small (pequeno) Smaller (menor) The Smallest (o menor) 

Strong (forte) Stronger (mais forte) The strongest (o mais forte) 

Sweet (doce) Sweeter (mais doce) The sweetest (o mais doce) 

Tall (alto) Taller (mais alto) The Tallest (o mais alto) 

Thin (magro/fino) 
Thinner (mais 
magro/fino) 

The Thinnest (o mais magro/fino) 

Weak (fraco) Weaker (mais fraco) The weakest (o mais fraco) 



 
 

 

> Lembre-se!! ADJETIVOS EM INGLES SÃO INVARIÁVEIS - é claro que eles tem os Graus 
de Igualdade, Superioridade e Inferioridade , mas nunca apresentam Masculino, 
Feminino, Singular ou Plural 

 
THIN man = homem magro THIN men - homens magros 
THIN woman = mulher magra THIN women - mulheres magras 
SMALL car = carro pequeno SMALL cars - carros pequenos .... E assim por diante 

 

Se você encontrar uma palavra que “parece um adjetivo no plural” , vá ao dicionário 
porque tem outro significado. 
Por exemplo: 
Good = Bom (adj.) mas Goods = mercadorias. 
New = novo (adj.) mas News = noticia. 
Percebeu? 

Adjective Order 
 
Em inglês, normalmente, a colocação de adjetivos antes de um substantivo (noum) 
segue esta ordem: 

 
1 - Opinion (opinião): 
Ex: an interesting film, a boring person, a great concert. 

 

2 - Dimension (dimensão) 
Ex: a big house, a small dog, a thin book 

 

3- Age (idade) 
EX: a new car, a modern TV set, an ancient theater, an old person. 

 

4- Shape (forma) 
EX: a square picture, a round table, an oval loudspeaker. 

 

5- Color (côr) 
EX: a pink blouse, a blue tie, a yellow hat, a black suit. 

 

6- Origin. (origem) 
EX: an Italian car, A Canadian girl, an American actor. 

 

7- Material (material) 
EX: A wooden bed, an iron box, a plastic toy, a woolen sweater. 

 
• Assim para dizer que vc comprou "Um carro vermelho italiano novo" você diz em 
inglês: 
A new red Italian car. (observe a ordem - age, color, origin) 
É claro que você usa os adjetivos que precisar para expressar sua idéia.Basta observar 
a ordem proposta. 

Normalmente não se usa mais de tres adjetivos ligados a um mesmo nome(noum). 



 
 

 

Mais alguns exemplos? 
I bought a beautiful new brown Italian leather coat.(Comprei um bonito casaco novo 
italiano de couro) 

opinion age  color origin material 
 

Dave has a big old red brick house(Dave tem uma casa velha de tijolos vermelhos) 
dimension age color material 

 

I saw a strange   big new square white Japanese steel robot at the science fair. 
opinion   dimen. age  shape color  origin material 

 
É... sabemos que este último exemplo "forçou um pouco a barra" mas foi um modo de 
usar todos os adjetivos na ordem dada. 
Para treinar um pouco Clique Aqui 
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