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Atividade para quinta-feira (23 de abril de 2020) – 1 hora-aula.    

    

Actividad de hoy: .   

Páginas: 43, 44, 45, 46 e 47 

Assistir os vídeos:  

Link:  

https://youtu.be/JQEXUhwqsbE 

https://youtu.be/QC3cXPGtXT0 

Los adjetivos 

ESPANHOL 
Os adjetivos (los adjetivos) são palavras que tanto no português como no espanhol qualificam o 
substantivo e concordam com ele em gênero e número. 

  
  
  

  
https://brasilesco.la
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PUBLICIDADE 

Según la Real Academia Española (RAE), la palabra adjetivo viene del latín adiectivus y 

expresa calidad o accidente. La función gramatical del adjetivo es calificar o determinar al 

sustantivo, acompañándolo en género y número. Los adjetivos se clasifican tradicionalmente 

en dos grupos: adjetivos calificativos y adjetivos determinativos. Veamos cada uno de ellos: 

/ De acordo com a Real Academia Espanhola (RAE), a palavra adjetivo vem do latim adiectivus e 

expressa qualidade ou acidente. A função gramatical do adjetivo é qualificar ou determinar o 

substantivo, variando como este em gênero e número. Os adjetivos classificam-se tradicionalmente 

em dois grupos: qualificativos e determinativos. Vejamos cada um deles: 

https://youtu.be/JQEXUhwqsbE
https://youtu.be/QC3cXPGtXT0


Los adjetivos calificativos (Os adjetivos qualificativos): 

Otorgan al sustantivo una cualidad./ Outorgam ao substantivo uma qualidade. 

Ejemplos: Alumnos estudiosos. / Exemplos: Alunos estudiosos. 

Los adjetivos calificativos se subdividen en dos grupos: explicativos y especificativos. / Os 

adjetivos qualificativos subdividem-se em dois grupos: explicativos e especificativos. 

→ Adjetivos explicativos 

Esos adjetivos explican una cualidad natural del nombre. Debido su valor explicativo, ellos 

adjetivos aparecen antepuesto al sustantivo. / Esses adjetivos explicam uma qualidade natural do 

nome. Por causa do seu valor explicativo, eles aparecem na frente do substantivo. 

Ejemplo: Frío helado. / Exemplo: Frio sorvete (tradução literal para o português). 

→ Adjetivos especificativos 

Son los adjetivos más comunes. Su característica es especificar al sustantivo, diferenciándolo 

de otros nombres. / São os adjetivos mais comuns. Sua característica é especificar o substantivo, 

diferenciando-o de outros nomes. 

Ejemplo: La carpeta morada. / Exemplos: A pasta roxa. 

Cuadro de adjetivos cualificativos (explicativos y especificativos)./ 

Quadro de adjetivos qualificativos (explicativos e especificativos). 

https://brasilescola.uol.com.br/espanhol/adjetivo.htm 

Graus do adjetivo e do advérbio em espanhol 

Por Deisielle Pompermayer 

Grau dos adjetivos 

Pode aparecer em três graus: positivo, comparativo e superlativo. 

O Grau positivo é considerado normal, ou seja, quando não expressa mais do que o próprio sentido. 

Ex: 

 Los coches de Pablo son todos bellos. (Os carros de Pablo são todos bonitos) 

O Grau comparativo estabelece uma relação de igualdade, inferioridade ou superioridade. 

Ex: 

 Marina es más bella que María. (Superioridade) (Marina é mais bonita que Maria) 
 Marina es menos bella que María. (Inferioridade) (Marina é menos bonita que Maria) 
 Marina es tan bella como María. (Igualdade) (Marina é tão bonita quanto Maria) 

Já o Grau superlativo expressa a intensidade do ser, ou seja, de forma absoluta, intensa. Pode ser 
considerado absoluto ou relativo. 

https://brasilescola.uol.com.br/espanhol/adjetivo.htm
https://www.infoescola.com/autor/deisielle-pompermayer/3287/


Ex: 

 Marina está tristísima / muy triste. (Marina está tristíssima / Muito triste) 

OBS: É um grau superlativo absoluto, pois indica o grau máximo de tristeza. 

Ex: 

 Los más bellos chicos llegaron. (Os mais bonitos rapazes chegaram) 
 Marina es la menos simpática de las chicas. (Marina é a menos bonita das moças) 

OBS: Os exemplos acima são considerados superlativos relativos, pois possuem expressões de 
inferioridade e de superioridade. 

Grau dos advérbios 

Pode ter o grau comparativo e superlativo. 

Grau comparativo 
Estabelece um grau de igualdade, superioridade e inferioridade. 

Ex: 

 Ella hablaba tan bien como su hermana. (Ela falava tão bem quanto sua irmã) 

OBS: A frase acima é considerada grau de igualdade. 

Ex: 

 Ella hablaba más bien que su hermana. (Ela falava melhor que sua irmã) 

OBS: A frase acima é considerada um grau de superioridade. 

Ex: 

 Ella hablaba menos bien que su hermana. (Ela falava pior sua irmã) 

OBS: A frase acima é considerada um grau de inferioridade. 

Grau superlativo 
Se dá pelo superlativo analítico (determinado pelo emprego de um advérbio de intensidade) e 
sintético (determinado por meio do sufixo “íssimo”). 

Ex: 

 Muy rápidamente salió con el coche. (Muito rapidamente saiu com o carro) 

OBS: Grau analítico. 

Ex: 



 Marina salió bellísima. (Marina saiu belíssima) 

https://www.infoescola.com/espanhol/graus-do-adjetivo-e-do-adverbio-em-espanhol/ 

Página: 43, 44 e 45 

1. Escrever os adjetivos negativos (lembrando adjetivos são qualidades ou características) 
2. Relacionar os adjetivos com as imagens 

Página 45, 46 e 47 

Exercício 1. Escrever o grau em cada frase 

Exemplo: a) superioridad 

2. Organizar os elementos a fim de escrever uma frase : 

Exemplo: a) Nuestro padre posee menos Hermanos que nuestra madre. 

Escritura 

Fazer um pequeno texto comparativo de sua vida na escola (fazer no caderno e em espanhol).  

 

https://www.infoescola.com/espanhol/graus-do-adjetivo-e-do-adverbio-em-espanhol/


 

Los adjetivos determinativos/ Os adjetivos determinativos 

Los adjetivos determinativos son aquellos que identifican al sustantivo y informan con 

exactitud su significado. Son clasificados en:  artículos (determinado e indeterminado), 

demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos./ Os adjetivos 

determinativos são aqueles que identificam o substantivo da oração e informam com precisão seu 



significado. São classificados em: artigos (determinados e indeterminados), demonstrativos, 

possessivos, numerais, indefinidos, interrogativos e exclamativos. 

→ Adjetivo artículo determinado 

Se refiere a algo definido. / Faz referência a algo definido, determinado. 

Ejemplo: La señora Pérez está enferma. / Exemplo: A senhora Pérez está doente. 

Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) 

→ Adjetivo artículo indeterminado 

Ejemplo: Le hicieron unas preguntas. / Fizeram-lhe umas perguntas. 

→ Adjetivo demostrativo 

Indica cercanía o lejanía en relación al nombre a que se refiere. / Indica proximidade ou distância 

com relação ao nome a que se faz referência. 

Ejemplos: 

— Este libro, que está en mais manos, es mío. (Cercanía)/ Este livro, que está nas minhas mãos, 

é meu. (Proximidade) 

— Esa camisa roja que está en el escaparate de la tienda es muy bonita. (En ese caso la camisa 

no está cerca, pero tampoco lejos.) / Essa camisa vermelha que está na vitrine da loja é muito 

bonita. (Nesse caso, a camisa não está próxima, mas também não está distante). 

— Aquel chico que está al lado del supermercado es mi vecino. (Lejanía) / Aquele menino que 

está do lado do supermercado é meu vizinho. (Distância) 

→ Adjetivo numeral 

Ese adjetivo cuantifica el sustantivo, indicándole número u orden. / Esse adjetivo atribui valor 

numérico ao substantivo. 

Ejemplos: 

— María se comió tres fresas. / Maria comeu três morangos. 

— Mi primera clase de guitarra será mañana. / Minha primeira aula de violão será amanhã. 

→ Adjetivo indefinido 

Ese adjetivo generaliza el sentido del sustantivo. / Esse adjetivo generaliza o sentido do 

substantivo. 

Ejemplo: Un día cualquiera me iré a China. / Qualquer dia desses irei à China. 

→ Adjetivos interrogativo y exclamativo 

Los adjetivos interrogativo y exclamativo anteceden al sustantivo y siempre llevan tilde. / Os 

adjetivos interrogativo e exclamativo antecedem o substantivo e levam acento sempre. 

Ejemplos: 

— ¿Cuáles películas te gustan más? (Adjetivo interrogativo) / De quais filmes você gosta mais? 



— ¡Cuánta felicidad! (Adjetivo exclamativo) / Quanta alegria! 

— ¡Ojo! / Atenção! 

No se puede confundir los adjetivos interrogativo y exclamativo con los pronombres 

interrogativo y exclamativo. Esos últimos sustituyen al sustantivo. / Não se pode confundir os 

adjetivos interrogativo e exclamativo com os pronomes interrogativo e exclamativo. Esses últimos 

substituem o substantivo. 

Ejemplos: 

— ¿Cuáles te gustan? (Pronombre interrogativo) / Quais você gosta mais? 

— ¡Cuánto lo siento! (Pronombre exclamativo) / Sinto muito! 
 

 

 


