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Diálogo (extraído do livro “Muito Prazer”, página 242) 
 
 

Cíntia: Vó, a senhora acha que as pessoas eram mais felizes no passado que agora? 
D. Doca: Por que a pergunta, querida? 

Cíntia: Porque parece que ninguém tem tempo para ninguém. Todo mundo está sempre correndo, 
mas fica parado no trânsito. É internet, celular, mas ninguém parece falar com ninguém. 

D. Doca: Que pessimismo é esse, menina? 
Cíntia: É que ultimamente tenho feito muitas coisas e não tenho tido tempo para os meus amigos. 

D. Doca: É, você tem razão, hoje em dia parece que o tempo não espera ninguém, mas antigamente 
nós tínhamos outros problemas. 

Cíntia: Que problemas, vó? 
D. Doca: Não tínhamos tanto conforto. 

Cíntia: Como assim? 
D. Doca: Não tínhamos tantas máquinas como hoje. 

Cíntia: Mas, vó, vocês tinham mais tempo livre, não? 
D. Doca: Depende. Hoje vocês perdem mais tempo no trânsito, a gente perdia tempo esperando o 

transporte público que era reduzido. 
Cíntia: Vocês conversavam mais e davam mais atenção às pessoas, não é? 

D. Doca: Acho que isso também dependia da pessoa. Uma carta para o exterior, por exemplo, 
levava uma semana ou mais para chegar e os telefonemas para o exterior, então, eram 
caríssimos. 

Cíntia: É, pensando melhor, acho que nada é perfeito, né? 
D. Doca: Sabe o que é, Cíntia, toda época tem as suas vantagens e desvantagens. 

Cíntia: E o que eu faço com o Dudu? 
D. Doca: Quem é Dudu? 

Cíntia: Meu novo namorado. Ultimamente, ele não tem tido tempo para mim. 
D. Doca: Ah, então era isso? Bem, veja as vantagens desta época, você não precisa se preocupar 

tanto com o Dudu. Você tem a opção do Beto, do Carlos, do... 
 

Superlativo 

Superlativo relativo: 
Ela é a aluna mais inteligente da classe. 

 
o/a (substantivo) mais + adjetivo (superioridade) 
o/a (substantivo) menos + adjetivo (inferioridade) 

Irregulares: 
bom – o melhor 
mau – o pior 
grande – o maior 
pequeno – o menor  
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Transforme as frases usando o superlativo: 
 

1. Comprei um carro caro.  
2. Ela mora numa casa confortável.  
3. Esta fábrica vende aviões velozes.  
4. Ontem, vimos um filme interessante.  
5. A sala dele é clara.  
6. Fizemos uma viagem curta.  
7. Ela mora num bom apartamento.  
8. Fabricamos máquinas grandes.  

 
SUPERLATIVO ABSOLUTO: O grau de qualidade não tem como referência em nenhum outro ser. 
 

 
 

Estou muito feliz! Estou felicíssimo! 
 

Grau superlativo absoluto analítico 
 

Grau superlativo absoluto sintético 
 

O superlativo absoluto é formado de duas maneiras diferentes: 
 

• Analiticamente: o adjetivo não sofre modificação em sua estrutura e vem precedido de outras 
palavras: excessivamente, extremamente, muito etc. 

• Sinteticamente: O adjetivo sofre modificação em sua estrutura, à qual se acrescenta um sufixo.  
 

FORMAÇÃO DO SUPERLATIVO ABSOLUTO SINTÉTICO: 
 

Terminação em vogal: A vogal desaparece e é 
acrescentado –íssimo. 

Aquele monumento é altíssimo. 
Este hotel é moderníssimo. 

Estas cidades são famosíssimas. 

Terminação em –il: A terminação –il é substituída 
por –ílimo. Observe a acentuação dessas palavras. 

Fácil – Facílimo 
Difícil – Dificílimo 
Frágil – Fragílimo 

 
Terminação em –vel: A terminação –vel é substituída 
por –bilíssimo. 

Seu amigo é agradabilíssimo. 
O porteiro é amabilíssimo. 

 

  



 

 3 

 
Casos especiais: 
 

GRAU 
NORMAL COMPARATIVO 

SUPERLATIVO 
ABSOLUTO RELATIVO 

Bom melhor ótimo o melhor 
Mau pior péssimo o pior 

Pequeno menor mínimo o menor 
Grande maior máximo o maior 

    
(Fonte: CIPRO NETO, P. & INFANTE, U. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Ed. Scipione, 2000.) 

 
Transforme as frases usando o superlativo absoluto. 
Esta sala é clara. Esta sala é claríssima. 
 
1. Ele comprou um apartamento velho. 
2. O irmão dela é alto. 
3. O tempo em São Paulo é instável. 
4. Esta bicicleta é barata. 
5. É difícil dirigir em São Paulo. 
6. Ela acha fácil dirigir em Nova Iorque. 
7. Nosso diretor é um homem ocupado. 
8. Ele é jovem, mas é responsável. 
9. O que aconteceu com Tomás? Ele está gordo. 
10. O carro está conservado e o preço é bom. 
11. Pobre homem! Ele está ruim. 
12. Não gosto desta rua. Ela é escura. 
13. Vou a pé para o escritório. Moro perto do centro. 
14. Neste restaurante, os garçons são ruins, mas o cozinheiro é muito bom. 
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