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    GRAUS DOS ADJECTIVOS 
 

 
O adjectivo atribui uma característica , uma qualidade ou uma propriedade  
 ao  nome /substantivo.Pluralul adjectivelor se formează după  regulile de formare a pluralului 
substantivelor. 
 

1.     Grau  normal 
   
                   Exemplo :                

                    - O carro de Fórmula 1 é veloz . 
 
  2.     Grau  comparativo 
          Comparativul se formează  cu ajutorul adverbelor . 
 
       а)  Grau  comparativo de superioridade: 
                                Mais +  adjectivo + que /do que  
 
       Exemplo : 
       1.  O João é mais teimoso que o Miguel . 
       2.   O avião é mais veloz do que o comboio. 
 
 
     b)   Grau comparativo de igualdade: 
            Tão + adj. +como / quanto 
 
          Exemplo :  

1. O Anton é tão trabalhador como o Ivan . 
 

 

 
v)   Grau comparativo de inferioridade ( em português não usamos muito) 
              Menos + adj. ++  que /do que 
 
          Exemple:  

     1. O José  é menos alto  que o Alexei. 
        -   Joze este mai jos ( de inălţime ) decît Alexei. 
        2. A Valentina é menos alta do que o Ivan. 
.       -  Valentina este mai joasă decît Ivan. 

                        
           
 
 
 
 
 



 
3. Grau superlativo 
 
         а) Grau superlativo absoluto  
        Superlativul absolut  se formează prin adăugarea terminaţiei    muito, extremamente , bem. 
 
 
         -  Grau superlativo absoluto analítico 
                            Muito + adj. 
        Superlativul absolut  analitic   se formează cu ajutorul adverbelor muito      
 
                        Exemplo : 
                         1. O filme é muito bom . 
                         -  Filmul este foarte interesant. 
 
             -  Grau superlativo absoluto sintético 
             Superlativul absolut  sintetic  se formează prin adăugarea terminaţiei     
                       –íssimo, - ímo, - rímo 
                          
                    Exemple : 
                    1. Levantei-me cedíssimo 
                     -  M-am trezit foarte devreme. 
                    2. Aquele povo é paupérrimo 
                     -  Acel popor este foarte sărac 
 
             б)  Grau superlativo relativo 
           Se formează prin adăugarea la comparativ a articolului definitiv. 
 
 
        -   Grau superlativo relativo de superioridade  
                          O mais + adj 
 
                Exemplo :  

1. O avião é o meio de transporte mais veloz. 
 

 
 

 
     -  Grau  superlativo relativo de inferioridade ( também não é muito usual)  
         O menos + adj. 
 
          Exemplo :  
              1. Aquele carro é o menos caro . 
       
           Cazuri  especiale :comparativul şi  superlativul  
 
               Bom –melhor –óptimo – o melhor 
               Mau – pior – péssimo – o pior 
               Grande – maior- máximo- o maior 
               Pequeno- menor- mínimo- o menor 
 
               Exemple :   
                        1, O jantar estava óptimo . 
                        2. Ele está pior do que eu pensava . 
                        3. O móvel é maior na loja . 
                        4. O menor dos males já foi feito . 
 

                  



 
Adjectivos indefinidos 
 
Adjectivele indefinite todo ,  toda, todos , todas poate fi în rol de  substantiv, adjectiv ori pronume 
indefinit. 
  

       Exemplo  
1. Eles  trabalham  todo  o  dia  (o  dia  todo). 

 
Adjectivos indefinidos todo,  toda ( la singular ) se întrebuinţează inaintea unui substantiv fără articol. 
 

       Exemplo  
1. Todo dia ela chega atrasada. 

      -     Ia intîrzie în fiecare zi. 
 
La  forma plurală todos, todas înaintea substantivului tot timpul se ia cu articol  
 

  Exemplo  
1. Todos  os alunos já estão na sala de aula. 

  -   Toţi elevii de-acuma stau în sală. 
 
Pronumele   indefinit todos -  inlocuieşte substantivul  
 

      Exemple  
1. Todos gostam dela . 
 -    La toţi ( tuturor ) le place de ia. 
2. Ela gosta de todos ( os legumes ). 
 -   Ei îi place tot. 

 
Pronumele  indefinit  tudo se referă de obicei la lucruri , ce sunt aplicate cîîte odată  la persoane. 
 

Exemplo  
1.Ele sabe tudo. 

      -    El ştie tot. 
 
Tudo  

1. Ja sabemos tudo isto. 
 -  Noi totul deja ştim. 

 

 
 

 
 

Culorile 
 

                                                                 
       Masculino         Feminino        Masculino         Feminino 

Amarelo Amarela Amarelos Amarelas 

Branco Branca Brancos Brancas 

Castanho Castanha Castanhos Castanhas 

Cinzento Cinzenta Cinzentos Cinzentas 

Preto Preta Pretos Pretas 

Vermelho Vermelha Vermelhos Vermelhas 

Encarnado Encarnada Encarnados Encarnadas 

Azul  Azul  Azuis  Azuis  

                                        Cor – de – laranja  
                                         Cor – de – rosa  
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