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It is as beautiful as...
J

Assunto
do dia

á trabalhamos com adjetivos, lembra? Hoje,
veremos como fazer os comparativos de igualdade dos adjetivos, em inglês.

Na história
de hoje

Júlio está ao telefone com um cliente que quer visitar Salvador, na Bahia. Ele
está indicando dois hotéis. No diálogo, só conseguimos ouvir a parte dele da
conversa:

Aberdeen é a
cidade escocesa que
possui porto de
grande importância
para o país.

Apresentação

Júlio - Yes, Mr. Arno, we have very good hotels in Salvador.
(Pausa)
Júlio - I think you would like both the Vatapá hotel and the Praia Azul
hotel.
(Pausa)
Júlio - Praia Azul is as beautiful as Vatapá .
(Pausa)
Júlio - Price? Vatapá is not as expensive as Praia Azul .
(Pausa)
Júlio - Praia Azul is as comfortable as Vatapá .
(Pausa)
Júlio - Which one do you prefer?
(Pausa)
Júlio - Ok, I will make reservations for the Vatapá hotel.
(Pausa)
Júlio - Thank you, Mr. Arno. And have a nice trip to Brazil.

Para fazermos o comparativo de igualdade usamos as ...... as
as.
Observe que, quando as duas coisas que estamos comparando - dois hotéis,
por exemplo - têm as mesmas características dizemos:
1 QQ+Q
The Vatapá hotel
HOTEL

TO BE Q

is

+ Q A S Q + Q ADJETIVO Q + Q A S Q + Q HOTEL 2
as
beautiful
as the Praia Azul .

Ou seja, o primeiro hotel é tão bonito quanto o segundo.

Quando as duas coisas que estamos comparando não têm as mesmas
características, dizemos:
1Q+Q TO
The Vatapá
is
HOTEL

BE Q+Q NOT Q+Q A S Q+Q ADJETIVO Q+Q A S Q+Q HOTEL

not

as

expensive

as

2
the Praia Azul.
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Ou seja, o primeiro hotel não é tão caro quanto o segundo.

Exercício 1
Laís e Luciana são gêmeas idênticas. Compare as duas meninas, usando os
adjetivos entre parênteses.

LAÍS

a)
b)
c)
d)
e)

LUCIANA

.................................................................................................................... (tall)
.......................................................................................................... (beautiful)
........................................................................................................(intelligent)
............................................................................................................... (smart)
.................................................................................................................. (thin)

Exercício 2
Agora compare os dois carros abaixo:

a)
b)
c)
d)

(fast) ...................................................................................................................
(comfortable) ....................................................................................................
(new) .................................................................................................................
(beautiful) .........................................................................................................
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OBJETO

OBJETO

1+

1+

TO

TO

Dois objetos iguais:
BE + A S + ADJETIVO +

AS

Dois objetos diferentes:
BE + NOT + A S + ADJETIVO +

+

OBJETO

AS

+

2

OBJETO

2

Curiosidade cultural
Aberdeen é o maior porto e centro comercial do nordeste da
Escócia. Localizada no Mar do Norte, essa cidade é o centro das
indústrias pesqueiras e provedora de produtos em geral para Orkney
e Shetland, duas ilhas próximas.
A descoberta e o aproveitamento dos depósitos de petróleo no Mar
do Norte trouxe crescimento e prosperidade para Aberdeen.
Quanto às atrações turísticas, é interessante ver a velha Aberdeen,
que se desenvolveu em torno da Catedral de Saint Machar (1424), e a
nova Aberdeen, que cresceu em torno do Marischal College. Elas se
uniram em 1891 e formam a cidade dos dias de hoje.

Vamos
pensar

Você conhece a cidade do estado de Massachusetts na qual houve, no
século XVII, uma grande perseguição às bruxas?

