
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este livro é interessante. 

de       
Este livro é mais interessante do que 

aquele. 

de          
Este livro é tão interessante como 

aquele. 

de       
Este livro é  menos interessante do que 

aquele. 

de 

 

 

Este livro é o mais interessante de todos. 

de  

 

 

Este livro é o menos interessante de 
todos. 

Este livro é interessantíssimo. 

Este livro é muito interessante. 

 

Nome: ____________________________________________________ nº _______ Data: ________ 

Professor: ___________________________________        Avaliação: ______________________



 

 

1. Sublinha o adjetivo de cada frase e indica o grau em que se encontra. 

 

a. O cão é mais divertido do que o gato. 

b. A Filipa é tão inteligente como a Ana.  

c. O teu coelho é gordíssimo.  

d. Ele ouvia música suave.  

e. O Filipe é o mais engraçado do grupo. 

f. Essa camisola é muito clara.  

g. A rosa é tão linda como a tulipa.  

h. O leão é o menos simpático de todos.  

 

2. Repara na frase que o Kevin escreveu. Sublinha  e classifica o  

adjetivo qualificativo que encontraste quanto ao grau. 

Grau  ______________________________________ 

___________________________________________ 

2.1. Reescreve a frase, colocando o adjetivo no grau superlativo absoluto sintético. 

_____________________________________________________________________________________ 

2.2. Inventa uma frase em que utilizes o mesmo adjetivo no grau superlativo absoluto analítico. 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Completa as frases com os adjetivos no grau superlativo absoluto sintético. 

 

a. Este gelado é ________________. (bom) 

b. Aquele menino é ______________. (pobre) 

c. O teste de português era _____________. (fácil) 

d. O Pedro tornou-se _________________ do João. (amigo) 

e. O Boby é ______________ ao seu dono. (fiel) 

f. O tempo, hoje, está ______________. (mau) 

g. Este doce é ___________. (pequeno) 

 
  

bom melhor do que ótimo o melhor 

mau pior do que péssimo o pior 

grande maior do que máximo o maior 

pequeno menor do que mínimo o menor 

amigo  amicíssimo  

fiel  fidelíssimo  

fácil  facílimo  

pobre  paupérrimo  



2. Faz corresponder as frases aos respetivos graus dos adjetivos. Atenta no exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sublinha nas frases que se seguem os adjetivos e completa: 

a. Era uma aldeia pequena.  

O adjetivo está no grau ______________________________________________________________ 

b. A casa tinha uma chaminé muito alta. 

O adjetivo está no grau ______________________________________________________________ 

c. A água era óptima para beber. 

O adjetivo está no grau ______________________________________________________________  

d. A Bruna é mais velha do que o irmão. 

O adjetivo está no grau ______________________________________________________________ 

e. O João tem um carro muito rápido. 

O adjetivo está no grau ______________________________________________________________ 

f. Esta casa é menos antiga do que aquela. 

O adjetivo está no grau _______________________________________________________________ 

 

Grau superlativo absoluto sintético 

Grau normal 

Grau comparativo de superioridade 

O João é o menos curioso de todos. 

A lebre é menos lenta do que a tartaruga. 

Este exercício é facílimo. 

O sapo é maior do que a rã. 

A Serra da Estrela é muito bonita. 

Esta é a melhor composição da turma.  

O Pedro é tão rápido como o Renato. 

O leopardo é veloz. 

 

Grau superlativo relativo de superioridade 

Grau superlativo relativo de inferioridade 

Grau comparativo de inferioridade 

Grau superlativo absoluto analítico 

Grau comparativo de igualdade 


