Classes de Palavras -

Classes
abertas

O adjetivo - 9ºano

Todas as palavras pertencem a uma determinada classe.
O adjetivo é uma palavra variável que concorda em género e
número com o nome a que se refere. O adjetivo constitui o núcleo
do grupo adjetival.
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Subclasses do adjetivo
Adjetivo
qualificativo

Adjetivo
numeral

Adjetivo
relacional

O adjetivo qualificativo atribui uma qualidade ou propriedade ao nome a que se reporta.
A posição habitual do adjetivo qualificativo é à direita do nome, embora alguns adjetivos
possam ocorrer tanto em posição antes como depois do nome (o que por vezes condiciona
o seu sentido). Ex.: grande livro / livro grande
Grande parte dos adjetivos qualificativos tem variação em grau.
O adjetivo numeral ordinal indica a ordem que tem numa série o nome que acompanha,
(primeiro, segundo, sexto)
O adjetivo numeral ordinal não tem variação em grau. (exceto primeiro/primeiríssimo)
O adjetivo numeral ordinal precede geralmente o nome a que se refere e pode ser
acompanhado por determinantes. (Um primeiro lugar merecido.)
O adjetivo relacional estabelece com o nome uma relação diferenciada, (de posse, de
origem...) O adjetivo relacional não pode ser colocado antes do nome. (campeonato
mundial) O adjetivo relacional não admite antónimos, tal como não tem variação em grau.

Flexão do adjetivo em género Concordância - O adjetivo concorda em género com o nome a que está ligado.
(0 mar profundo: A dor profunda). Quando o mesmo adjetivo qualifica nomes de géneros diferentes,
utiliza-se o masculino plural do adjetivo (As palavras e os pensamentos profundos)
Flexão do adjetivo em número Concordância - O adjetivo concorda em número com o nome. (olhar
maravilhoso /olhos maravilhosos). Quando qualifica vários nomes no singular, o adjetivo vai para o plural,
(folhas, flores, canteiros secos)
Flexão do adjetivo em grau - O sentido expresso pelo adjetivo qualificativo pode variar em grau de
intensidade (sem referência a outros elementos) ou por comparação com outros.
GRAU NORMAL

Uma viagem difícil

GRAU comparativo

GRAU superlativo absoluto
GRAU superlativo relativo

De igualdade

Uma viagem tão difícil como a travessia dos Andes

De superioridade

Uma viagem mais difícil (do) que a travessia dos Andes

De inferioridade

Uma viagem menos difícil (do) que a travessia dos Andes

Analítico

Uma viagem muito difícil

Sintético

Uma viagem dificílima

De superioridade

A viagem mais difícil (de todas)

De inferioridade

A viagem menos difícil (de todas)

Particularidade de alguns graus
1-Para formar o grau superlativo absoluto analítico, podem utilizar-se outros advérbios como: bem,
bastante, etc. Ex.: Uma vida bem difícil /Uma vida bastante difícil.
2-Para formar o grau superlativo absoluto sintético acrescenta-se, regra geral, o sufixo -íssimo, ao
grau normal do adjetivo. Ex.: pequeníssimo, fortíssimo, lindíssimo / Alguns adjetivos formam o grau
absoluto sintético utilizando, por vezes, a palavra de origem latina, e, além do sufixo –íssimo, também os
sufixos -érrimo ou -ílimo. Ex.: célebre /celebérrimo; fácil /facílimo.
3- Alguns adjetivos têm formas próprias de comparativo e superlativo. Os de uso mais frequente são bom,
mau e grande. Observa os exemplos:
Grau
Normal
Bom
Mau
Grande
Pequeno

Comparativo de Superioridade
Melhor
Pior
Maior
Menor

Superlativo
Absoluto Sintético
Ótimo
Péssimo
Máximo
Mínimo

Relativo de Superioridade
O melhor
O pior
O maior
O menor
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