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PORTUGUÊS – GRAU DO ADJETIVO II  

  

                                  O grau comparativo do adjetivo pode ser: 

• de superioridade: mais + adjetivo + que / mais + adjetivo + do que  

 

• de inferioridade: menos + adjetivo + que / menos + adjetivo + do que 

 

• de igualdade: tão + adjetivo + quanto / tão + adjetivo + como 

 

 

1. Dê a sua opinião sobre alguns assuntos. Use os adjetivos destacados no grau 
comparativo de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Observe o exemplo. 

 

Qual é mais gostoso, sorvete ou chocolate? 

Sorvete é tão gostoso quanto chocolate. 

 

a. O que é mais divertido, ir ao cinema ou ao parque de diversões? 
 

b. O que é mais fácil, Língua Portuguesa ou Matemática? 
 

c. O que é mais saudável, tomar água ou refrigerante? 
 

d. O que é mais bonito, cabelo curto ou comprido? 
 

e. O que é mais importante preservar: a Mata Atlântica ou a Floresta Amazônica?  
 
 

Os adjetivos bom, mau, grande e pequeno apresentam formas especiais para o 
comparativo de superioridade. Veja: 

 

 

 



  

ADJETIVO 
COMPARATIVO DE 
SUPERIORIDADE EXEMPLOS 

Bom Melhor Esta rádio é melhor que aquela. 

Mau Pior Este programa está pior que o de ontem. 

Grande Maior Larissa é maior que Julia. 

Pequeno Menor Vivi é menor que Alessandra. 

 

2. Continue dando a sua opinião, escrevendo frases no grau comparativo. 

 

O que é melhor? 

O que é pior? 

 
a. Andar de bicicleta ou andar de patins? 

 
b. Sentir frio ou sentir calor?  

 
c. Leite com café ou leite com chocolate? 

 
d. Assistir a um filme de terror ou assistir a um filme de aventura? 

 
e. Ir ao parque ou jogar futebol? 

 

 

3. Numere a segunda coluna de acordo com o grau em que o adjetivo foi 
empregado em cada frase.  
 
(1) Grau comparativo de igualdade 
(2) Grau comparativo de inferioridade 
(3) Grau comparativo de superioridade 

 
a. ( ) O elefante é maior do que o leão. 

 



  

 
b. ( ) Renato é menos forte do que André. 
 
c. ( ) O cão é tão manso quanto o gato.  

 
d. ( ) A casa de vovó é maior que a nossa.  


