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6º ano 
Espero que todos estejam bem e se cuidando! 

Copie TODO o conteúdo e as atividades abaixo, em SEU 
CADERNO, respondendo os exercícios com muita atenção. 

Treze Tílias, 29 de abril de 2020. 
Flexão dos Adjetivos 

A Flexão dos Adjetivos pode acontecer de três formas: em gênero (uniforme e biforme), 
em número (singular e plural) e em grau (comparativo e superlativo). 
 
Flexão de Gênero 
Quanto ao gênero, os adjetivos se classificam em uniformes e biformes. 
Uniformes: apresentam a mesma forma tanto para o masculino como para o feminino. 
Exemplos: inteligente, amável, feliz. 
Biformes: apresentam uma forma diferente para o masculino e outra para o feminino. 
Exemplos: atencioso-atenciosa, engraçado-engraçada, ativo-ativa. 
 

Flexão de Número 
Quanto ao número, os adjetivos podem assumir a forma singular ou plural. A sua formação se 
assemelha a dos substantivos. 
 
Formação 

O plural dos adjetivos obedece as seguintes regras: 

Regras Exemplos 

Adjetivos terminados em a, e, o, u, 
acrescenta-se o -s. 

bonita-bonitas, leve-leves, comprido-compridos. 

Adjetivos oxítonos, plural em -is. azul-azuis, anil-anis, gentil-gentis. 

Adjetivos oxítonos terminados em -el, 
plural em -éis. 

fiel-fiéis, cruel-cruéis. 

Adjetivos não-oxítonos terminados em -el, 
plural em -eis. 

incrível-incríveis, invencível-invencíveis, 
aceitável-aceitáveis. 

Adjetivos não-oxítonos terminados em -il, 
plural em -eis. 

fácil-fáceis, difícil-difíceis, útil-úteis. 

Adjetivos terminados em -m, plural em -ns. bom-bons, jovem-jovens, ruim-ruins. 

Adjetivos terminados em r, ês, z, plural 
em -es. 

melhor-melhores, cortês-corteses (sem acento 
no plural), feliz-felizes. 

Adjetivos terminados em -al, plural em -
ais. 

leal-leais, rural-rurais, bucal-bucais. 

Adjetivos terminados em -ão, plural em -
ãos, -ães ou -ões. 

cristão-cristãos; alemão-alemães; brigão-brigões. 

O plural dos adjetivos compostos é feito da seguinte forma: 



1. Apenas o segundo elemento é flexionado, no caso de adjetivos compostos formados por dois 
adjetivos. 
Exemplos: 

 pacto sócio-econômico e causa sócio-econômica (flexão de gênero) 
 escola anglo-americana e escolas anglo-americanas (flexão de número) 

Exceção: meninos surdos-mudos. 
 
2. Os adjetivos compostos em que o segundo elemento é um substantivo são invariáveis em 
gênero e número. 
Exemplos: 

 Vestido verde-alface e Camisa verde-alface (flexão de gênero) 
 Tinta amarelo-ouro e tintas amarelo-ouro (flexão de número) 

 
Flexão de Grau: os adjetivos se classificam em comparativos e superlativos. 
Comparativos: comparam-se as características atribuídas aos substantivos. Podem ser de: 

 Igualdade - quando equivale ao adjetivo com o qual se compara. Exemplo: Esse filme é tão 
engraçado quanto aquele. 

 Superioridade - quando se intensifica mais um adjetivo do que o outro com o qual se 
compara. Exemplo: Esse filme é mais engraçado do que aquele. 

 Inferioridade - quando se intensifica menos um adjetivo do que o outro com o qual se 
compara. Exemplo: Esse filme é menos engraçado do que aquele. 

 
Formação: Geralmente, são obedecidas as seguintes formas: 

 Igualdade: tão + adjetivo + quanto, como. Exemplo: Essa Matéria é tão fácil quanto aquela. 
 Superioridade: mais + adjetivo + (do) que. Exemplo: Essa Matéria é mais fácil do que aquela. 
 Inferioridade: menos + adjetivo + (do) que. Exemplo: Essa Matéria é menos fácil do que 

aquela. 
 
Superlativos: Reforça as características atribuídas aos substantivos. Podem ser: 
Relativo - expressa-se em relação a outros elementos de forma superior ou inferior. 
Exemplos:  O menino é o mais atencioso daquele grupo. (superlativo relativo de superioridade) 

 O menino é o menos atencioso daquele grupo. (superlativo relativo de inferioridade) 
 
Absoluto - não se expressa em relação a outros elementos. Pode apresentar a 
forma sintética ou analítica. 
Exemplos: O menino é muito atencioso. (superlativo absoluto analítico). 

 O menino é atenciosíssimo. (superlativo absoluto sintético) 
 
Formação: A flexão do superlativo relativo é sempre feito de forma analítica. Quanto à flexão do 
superlativo absoluto: 

 Superlativo absoluto analítico - geralmente, é feita com o auxílio de um 
advérbio. Exemplo: Esta paisagem é a mais bela. 

 Superlativo absoluto sintético - é feita com o auxílio de sufixos, sendo o mais comum -
íssimo. Exemplo: Esta paisagem é belíssima. 
 

1. Passe para o feminino: 

a) barão cortês       Ex: Baronesa cortês. 
 
b) tabelião gentil    ___________________________________________________ 
 
c) cirurgião espanhol_________________________________________________ 
 
d) herói ateu_______________________________________________________ 
 



e) homem formoso__________________________________________________ 
 

2. Escreva os adjetivos no grau superlativo absoluto sintético: 

a) ágil            Ex:  agílimo ou agilíssimo 
 
b) cruel___________________________________________________________ 
 
c) doce___________________________________________________________ 
 
d) feliz____________________________________________________________ 
 
e) humilde_________________________________________________________ 
 
f) jovem___________________________________________________________ 
 
g) magro__________________________________________________________ 
 
h) pobre___________________________________________________________ 
 
i) sábio____________________________________________________________ 
 
j) terrível___________________________________________________________ 
 
 
 
A PARTIR DE AGORA NÃO PRECISA COPIAR, APENAS RESPONDA PARA MIM NO 
WhatsApp, no privado, se conseguir. 
 Como gostei muito das reflexões causadas pelo desafio da semana passada, trouxe mais um 
hoje. Quem irá desvendar esse mistério? Eu te desafio!!! 
 

Rei sem família 

 Um rei não tem filhos, nem filhas, nem rainha. Por esse motivo, ele deve decidir quem 

assumirá o trono depois que ele morrer. Para fazer isso, ele decide que dará a todos os 

“filhos” do reino uma única “semente”. Qualquer criança que possua a maior e mais bela 

planta conquistará o trono; sendo esta uma metáfora do reino.  

 No final do teste, todas as crianças chegaram ao palácio com suas enormes e belas plantas 

na mão. Depois que ele olha para todos os vasos das crianças, ele finalmente decide que a 

menina com um vaso vazio será a próxima rainha. Por que ele escolheu essa garotinha em 

detrimento de todas as outras crianças que tinham  lindas plantas? 

 

 
 

Um abraço com bastante carinho e saudades de todos! 


