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Comparativo 
 
 Existem três tipos de comparativo: 
 

Comparativo 
- de igualdade: Pedro é tão alto como João. 
- de superioridade: Pedro é mais alto que João. 
- de inferioridade: Pedro é menos alto do que João. 

 
 Observe a estrutura de cada comparativo: 
 

Igualdade 

Qualidade 

 

 

 

Quantidade 

tão ................................................... como 

tão ................................................... quanto 

 

tanto quanto 

tantos .............................................. quanto 

tantas ............................................... quanto 

Superioridade mais ................................ (do) que 

Inferioridade menos ............................ (do) que 

 
Comparativos irregulares: 

 
GRAU 

NORMAL 
COMPARATVO DE 
SUPERIORIDADE 

Singular 

COMPARATVO DE 
SUPERIORIDADE 

Plural 
Bom 
Bem 

Melhor 
Melhor 

Melhores 

Mau (ruim) 
Mal 

Pior 
Pior 

Piores 

Pequeno Menor Menores 
Grande Maior Maiores 

 
Fonte:  
1. CIPRO NETO, P. & INFANTE, U. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Ed. Scipione, 2000. 
2. MESQUITA, R.M. & MARTOS, C.R. Gramática Pedagógica. São Paulo: Ed. Saraiva, 2009. 
3. ANDRÉ, H.A. de. Gramática Ilustrada. São Paulo: Ed. Moderna, 2000. 
 

 



 

2 

Exemplos de comparativos de superioridade e inferioridade: 
(extraído do livro Fala Brasil, página 92) 

 
Aquele restaurante é bom. 
Aquele restaurante é melhor (do) que 
esse. 
Aqueles restaurantes são melhores (do) 
que esse. 
 
Luiz joga bem. 
Luiz joga melhor (do) que eu. 
Luiz e Fábio jogam melhor (do) que eu. 
 
Esse filme é ruim. 
Esse filme é pior (do) que o filme que 
passou ontem. 
Esses filmes são piores (do) que o filme 
que passou ontem. 
 

Ela cozinha mal. 
Ela cozinha pior (do) que o marido dela. 
Elas cozinham pior (do) que os seus 
maridos. 
 
A fábrica é grande. 
A fábrica do nordeste é maior (do) que a 
fábrica do sul. 
As fábricas do nordeste são maiores (do) 
que as fábricas do sul. 
 
A sala é pequena. 
A sala do diretor é menor (do) que a sala 
do presidente. 
As salas dos diretores são menores (do) 
que as salas do presidente. 

 
 
Exemplos de comparativos de igualdade: 
(extraído do livro Fala Brasil, página 92) 
 
Numa festa, sexta-feira à noite: 
— Tião, eu vou embora. Estou muito 

cansado! 
— É cedo, Frede. Eu trabalhei tanto 

quanto você e vou ficar até o fim! 
A festa está ótima! 

 
TÃO + ADJETIVO + QUANTO 

Marlene é tão  simpática quanto Carla. 
Esse livro é tão bom quanto aquele. 
Nós estamos tão preocupados quanto 
vocês. 
 

TÃO + ADVÉRBIO + QUANTO 
Eu comi tão depressa quanto você. 
Eles gastam tão pouco quanto nós. 
 

TANTO(A)(S) + SUBSTANTIVO + QUANTO 
Eu senti tanto medo quanto você. 
Nesse mês eu ganhei tanto dinheiro 
quanto no mês passado. 
Estamos com tanta fome quanto vocês. 
Eu estou com tanta sede quanto você. 
Eu comprei tantos livros quanto João. 
O diretor apresentou tantas ideias quanto 
o presidente. 
Virgínia escreveu tantas cartas quanto 
Rita. 
 

VERBO + TANTO QUANTO 
Juliana está entendendo tanto quanto sua 
colega ao lado. 
Eu sei tanto quanto você. 
Carlos ganha tanto quanto Roberto. 
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Cuidado: igual a X diferente de 
 
Seu livro é igual ao meu. 
Minha casa é igual a essa. 
Seu presente é diferente do meu. 
Aquele carro é diferente desse. 
 

Exercícios: 
(extraído do livro Falar... ler... escrever, página 99) 
 
Complete as frases com o adjetivo entre parênteses e as palavras-chave do comparativo adequado: 

1. (caro) O jantar no restaurante é ........................................................... do que o lanche na 
lanchonete. 

2. (longo) A viagem do Brasil para o Japão é ........................................................... a viagem do Brasil 
para os Estados Unidos. 

3. (velho) A cidade de Londres é ........................................................... Brasília.  
4. (tranquilo/agitado) Antigamente, a gente tinha uma vida ........................................................... e 

........................................................... agora. 
5. (grande) Os problemas de uma cidade grande são ........................................................... os 

problemas de uma cidade pequena. 
6. (bom) Este restaurante é ótimo. Ele é ........................................................... quanto o restaurante 

Grande César de Roma. 
7. (mau) Seu trabalho não está bom. Ele está ...................................................... ..... o meu.  
8. (mau) Não falo bem nem inglês nem francês. Meu inglês é ........................................................... 

quanto o meu francês. 
9. (bom) Os carros americanos são ........................................................... os carros europeus? 
10. (econômico) Os carros grandes são ........................................................... os carros pequenos.  
11. (quente) O Saara é ........................................................... o Rio. 
12. (bom) João e Pedro são bons professores. João é um professor 

........................................................... Pedro. 
13. (longo) Janeiro é um mês ........................................................... fevereiro. 
14. (longo/quente) Julho é .......................................................... . quanto dezembro, mas é 

........................................................... . 
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Complete as frases com as palavras TANTO(A)(S) e QUANTO (se necessário). 
Ele tem tantos amigos quanto eu. 

1. Eu não tenho ........................................... tempo quanto você. 
2. Nós não temos ........................................... paciência quanto vocês. 
3. Ele tem ........................................... problemas quanto ela. 
4. Eu fiz ........................................... perguntas quanto você. 
5. Eu não vejo ........................................... filmes quanto vocês. 
6. Ele vai ganhar ........................................................... nós. 
7. Ninguém sabe nada sobre o novo chefe. Eles sabem ................................................... nós. 
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