




Regras

• 1 ou 2 sílabas

My car is cleaner than yours

(Meu carro está mais limpo que o seu)

• + 2 sílabas

My shoes are more expensive than yours

(Meus sapatos são mais caros que os seus)

Adjetivo+ ER+ THAN

More+ adjetivo + THAN



Regras para as exceções:

• Para os adjetivos que terminam em -y,precedido por 
consoante,  o -y se torna -i e acrescenta-se ER

Happy -> Happier
Busy -> Busier

Children are generally happier than adults

(As crianças geralmente são mais felizes que os adultos)

I am busier than before, now that I have a new job

(Eu estou mais ocupado do que antes, agora que tenho um novo 
emprego)



• Para os adjetivos com uma ou duas sílabas que terminam  em :
C-V-C ( consoante-vogal- consoante)

Big –> Bigger

Fat –> Fatter

Thin –> Thinner

C-V-C

C-V-C

C-V-C

C+V+C= dobra a última consoante + ER



Less + adjetivo+ THAN

That subject is less important than this one.

(Aquela disciplina é menos importante do que esta.)



Irregulares

1. Good = Bom; Well = Bem.

Lord Of The Rings is a good movie. 

Senhor dos Anéis é um bom filme.

(uso normal do adjetivo)

2.Harry Potter is better than Lord of The Rings – Harry Potter é 
melhor que Senhor dos Anéis. 

(grau comparativo de superioridade)

Good- Better than



• Bad = Ruim / Mal.
Que tem como comparativo: worse than, ou seja pior que:

Your son has a bad behavior
(Seu filho tem um mal comportamento.)

(uso normal do adjetivo)

You son today behaved worse than yesterday. 
( Seu filho hoje comportou-se pior que ontem.)

(grau comparativo de superioridade)

Bad - worse than



Superlativo 



• 1 ou 2 sílabas

• + 2 sílabas

THE+ ADJETIVO+ EST

THE MOST+ adjetivo





THE LEAST + ADJETIVO

Amanda speaks the least clearly among the class.

(A Amanda é a que fala menos claramente da turma.)



Irregulares
1. Good - better - the best

2. Bad - worse - the worst

3. Far - father, further - Utilizamos "farther" para referirnos a una distancia física
Paul's town is farther than Steve's town

(A cidade de Paulo é mais distante que a cidade de Steve)
- the farthest, the furthest- utilizamos "further" para referirnos a una distancia metafórica o figurativa

His madness has gone much further this year.
(Sua loucura foi muito mais longe este ano)

4. Little - less - the least

5. Much, many - more - the most

7. Old - older - the oldest (para pessoas e coisas)

8. Old - elder - the eldest (apenas para pessoas e relações pessoais)



https://www.youtube.com/watch?v=Rnwwo9Zol6w

https://www.youtube.com/watch?v=Rnwwo9Zol6w

