Português

Daniella

1.
a.
b.
c.
d.

Atividade para o plantão
Identifique o grau dos adjetivos presentes nas frases.
A garota era mais atraente do que bonita.
A prova de História foi tão difícil quanto a de Geografia.
Maria é menos rebelde do que seu irmão.
Ler é tão importante quanto escrever.

2.
a.
b.
c.
d.

Complete as frases usando adjetivos.
Ir ao cinema é ( ) do que ir ao teatro.
A Lua é ( ) do que a Terra.
Brincar com os amigos é ( ) do que ver televisão.
O rio Amazonas é ( ) do que o rio Paraná.

6º

3. Com as palavras abaixo, forme frases em que o grau comparativo apareça em todas as modalidades (igualdade,
superioridade e inferioridade).
a. Hélder – estudioso – Júnior
b. Cecília – delicada – Cristina
c. Cláudia – apaixonada – Gilberto
d. Regina – ativa – Beto
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Indique em que grau estão os adjetivos.
A cidade de São Paulo é mais populosa do que a cidade de Manaus.
A cidade de São Paulo é a mais populosa do Brasil.
Júpiter é o maior dos planetas.
A Terra é menor que Júpiter.
A região Norte é a menos fria do Brasil.
Eu sou baixíssimo.
Eu sou o mais baixo dos irmãos.
Édson é extremamente honesto.
Marcelo é estudiosíssimo.
Marlene é a menos morena da família.
Claudete é a mais risonha da casa.

5.
a.
b.
c.
d.
e.

Substitua o superlativo absoluto analítico pelo superlativo absoluto sintético.
Trata-se de um homem muito amargo.
Uma grande parte dos brasileiros é extremamente pobre.
Já tratamos de um caso muito parecido.
Romilda é uma pessoa muito simpática.
É um tratamento muito eficiente.

6.
a.
b.
c.
d.

Dê a forma normal dos superlativos absolutos sintéticos.
Juveníssimo
e. Sapientíssimo
Fidelíssimo
f. Agílimo
Frigidíssimo
g. Dulcíssimo
Amaríssimo
h. Comuníssimo

i.
j.

Crudelíssimo
Sacratíssimo

