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Adjectives

Os adjetivos são palavras que têm a função de transformar os substantivos. Eles não possuem plural 
e não possuem formas para masculino e feminino, ou seja, não variam quanto ao número e gênero.

Os adjetivos que descrevem cor, qualidade, tamanho (ex: good; bad; big; small; blue; yellow...) ou 
podem ser aqueles que estabelecem restrições à quantidade, posse, distância, etc. (ex: my car, few 
students, distant place, etc...)

Alguns adjetivos terminam em ED, portanto devemos cuidar com o contexto para que não confunda-
mos com os verbos regulares, que são aqueles que levam ED para formar o passado.

Já outros terminam em ING, exigindo o mesmo cuidado para que não sejam confundidos com formas 
do gerúndio.

Alguns adjetivos que levam ED:

aged idoso(a) ragged maltrapilho / áspero

beloved amado sacred sagrado

blessed abençoado wicked perverso / maligno

crooked torto wretched desprezível

cursed amaldiçoado(a)
one/three/four-legged de uma / três/ quarto pernas.

naked pelado / nu

Adjetivos que levam ING:

Compare.

 � This movie is boring. (Este filme é chato)

 � I’m bored with this movie. (Eu fico entediado com este filme)

No primeiro caso, o adjetivo se refere a uma mera característica do substantivo. No segundo caso, o 
adjetivo expressa um sentimento de uma pessoa em relação a algo. Sempre que isso acontecer, deve-
mos usar o adjetivo terminado em ING.

Ordem dos Adjetivos

Existem muitas regras para determinar a ordem dos adjetivos e muitos gramáticos discordam quanto 
ao seu uso. Veja algumas das regras mais importantes para sabermos a ordem dos adjetivos numa frase:

1. Regra Geral: Normalmente os adjetivos seguem a seguinte ordem:

Colour - cor Origin - origem Material -material Purpose - propósito Noun - substantivo

a blue Italian glass flower vase

a brown German pottery beer mug
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2. Adjetivos de tamanho, comprimento, altura ou idade geralmente são usados antes dos adjetivos de 
cor, origem, material e propósito:

 � a square wooden table. (not: wooden square table)
(Uma mesa de madeira quadrada)

 � a tall modern glass building.
(um prédio de vidro alto e moderno)

3. Adjetivos de julgamento e atitude geralmente são usados antes de todos os outros.

 � A silly tall guy. (um cara alto e tolo)

 � A lovely young man. (um jovem adorável)

4. Números

Também são usados antes dos demais adjetivos:

 � Six comfortable chairs. (seis cadeiras confortáveis)

 � The four first days. (os quatro primeiros dias)

5. Vírgulas

Usamos vírgulas quando temos uma sequência longa de adjetivos, especialmente em descrições físi-
cas, para adjetivos que dão o mesmo tipo de informação.

Ex.: A lovely, long, cool, refreshing cocktail.
* Vírgulas podem ser eliminadas antes de adjetivos comuns curtos:

Ex.: a short(,) dark(,) handsome cowboy.

6. Verb To Be and Copular Verbs

Os adjetivos vêm depois do verbo To Be e dos chamados Copular Verbs – (look, feel, smell, taste, be-
come, remain, stay, appear, seem and sound).

Ex.: The weather is nice today.   (O tempo está bom hoje)

I’m thirsty.     (Eu estou com sede)

The film was interesting.   (O filme foi interessante)

He’s been tired.    (Ele tem estado cansado)

This meat smells good.   (Essa carne cheira bem)

That food tastes awful.   (Aquela comida está com gosto horrível)

She looks beautiful.   (Ela está bonita)


