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Material complementar de Português 

ADJETIVO 

Adjetivo é a classe gramatical que modifica o substantivo atribuindo-lhes qualidade, estado ou modo de 

ser. Com os adjetivos é possível comparar características e ou qualidades de mais de um substantivo. 

Os adjetivos concordam com os substantivos em gênero e número, há também a possibilidade de variar 

as características de um só substantivo, sendo assim, ele varia de grau e tamanho.  

Exemplo:  

1. Aquele homem é belíssimo.  

2. O homem é muito forte.  

3. Aquele cachorro é bravo demais.  

4. Hoje a comida estava fria.  

5. O mar é bastante fundo.  

6. O céu é eterno.  

 

Locução Adjetiva 

É uma expressão constituída por mais de uma palavra para caracterizar o substantivo, e possuem o 

mesmo valor, sentido e função de um adjetivo, ou seja, a preposição é unida com o adjetivo, para que 

ele seja caracterizado.  

Exemplo:  

Amor de pai (locução adjetiva) paterno (adjetivo)  

Curso da tarde (locução adjetiva) vespertino (adjetivo)  

Máscara de cabelo (locução adjetiva) capilar (adjetivo)  

Preposições: A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, 
trás. 
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 Atividades: 

 

1) Substitua as locuções adjetivas em destaque pelo adjetivo correspondente: 

       a) carne de boi –  

       b) defeito de audição –  

       c) região da cidade –  

       d) Insuficiência do coração –  

       e) Impressão de dedo –  

 

2) Sublinhe os adjetivos: 

      a) O aluno estudioso consegue bons resultados. 

      b) As crianças pequenas estavam alegres. 

      c) A menina ficou irritada com o irmão. 

      d) O homem usava um chapéu grande. 

      e) Maria encontrou um pobre gatinho machucado. 

       f) Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados 

 

 

 

 


