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It is more
beautiful than...

A cidade do
estado de
Massachusetts na
qual houve, no
século XVII, uma
grande perseguição
às bruxas é Salem.

Assunto
do dia

Na história
de hoje
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Hoje, continuaremos a falar de adjetivos.
Nosso assunto do dia é o grau comparativo de superioridade dos adjetivos.

Virgínia está na agência de viagens trabalhando em seu computador,
quando um cliente americano chega pedindo informações.

Virgínia - May I help you?
Cliente - I’d like to travel to a very interesting place in Brazil, but I don’t

know where to go.
Virgínia - Maybe you should go to the Pantanal or Fortaleza.
Cliente - Well...
Virgínia - The Pantanal is more exciting than Fortaleza, but Fortaleza is

more beautiful than the Pantanal.
Cliente - What about the hotels?
Virgínia - The hotels in Fortaleza are more comfortable than the hotels in

the Pantanal. But the hotels in the Pantanal are cheaper than
the hotels in Fortaleza.

Cliente - Well, I don’t know. Is it possible to go to the Pantanal and to
Fortaleza at the same time?
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Para comparar duas coisas que não são iguais, podemos usar o grau

comparativo de superioridade dos adjetivos.
Em inglês, temos algumas regras de como formar o grau comparativo de

superioridade:

1.1.1.1.1. Usamos a terminação -er-er-er-er-er para os comparativos de adjetivos com uma sílaba.
Exemplo: o comparativo de cheapcheapcheapcheapcheap é cheapererererer

This hotel is cheaper than the Ritz.

Note que quando a terminação do adjetivo for
C O N S O A N T E + V O GAL + C O N S O A N T E,

devemos dobrar a última consoante antes de acrescentarmos  -er-er-er-er-er.

Exemplo: o comparativo de bigbigbigbigbig (consoante bbbbb, vogal iiiii, consoante ggggg) é
biggerggerggerggergger.

2.2.2.2.2. Também usamos -er-er-er-er-er para adjetivos de duas sílabas que terminam em yyyyy.
Devemos tirar o yyyyy, e acrescentar -ier-ier-ier-ier-ier.
Exemplo: easyyyyy ®  easierierierierier

The first exam was easier than the second one.

3.3.3.3.3. Para os outros adjetivos  (com duas ou mais sílabas), usamos:
MORE + ADJ ETIV O

Exemplo: beautiful ®  moremoremoremoremore beautiful
She is more beautiful than her sister

Portanto, para compararmos duas coisas; dois carros, por exemplo, usando
o comparativo de superioridade, temos:

CARRO 1Q +Q TO BEQ +Q COMPARATIVOQ +Q THANQ + QCARRO 2
My car is more comfortablemore comfortablemore comfortablemore comfortablemore comfortable than her car.

OU

CARRO 2Q +Q TO BEQ +Q COMPARATIVOQ +Q THAN Q+ QCARRO 1
Her car is fasterfasterfasterfasterfaster than my car.

Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1
João e Pedro são irmãos, mas são muito diferentes. Compare os dois, usando

os adjetivos marcados entre parênteses:
a)a)a)a)a) João ............................................................................................... (handsome)
b)b)b)b)b) Pedro ......................................................................................................... (tall)
c)c)c)c)c) João ........................................................................................................ (short)
d)d)d)d)d) Pedro ....................................................................................................... (thin)
e)e)e)e)e) João ............................................................................................................ (old)
f)f)f)f)f) Pedro ................................................................................................... (young)
g)g)g)g)g) Pedro ............................................................................................. (intelligent)

Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2
Complete as frases usando a forma comparativa dos adjetivos abaixo:

thin -  large -  expensive -  old -  young -  important -  tall

a)a)a)a)a) My jacket is .............................. than her jacket, because I am
.............................. .

Apresentação

Exercícios
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b)b)b)b)b) The Vatapá hotel is .............................. than the Praia Azul hotel.
c)c)c)c)c) Mary is .............................. than Sue.
d)d)d)d)d) José is 23 years old. Roberto is 45 years old. Roberto is ..............................

than José. And José is .............................. than Roberto.
e)e)e)e)e) The president of the company is .............................. than his secretary.

Grau comparativo de superioridade:

1.1.1.1.1. Adjetivos de uma sílaba: acrescenta -er than-er than-er than-er than-er than
This hotel is cheapererererer than the Ritz.

2.2.2.2.2. Adjetivos de duas sílabas terminados em yyyyy: tira o yyyyy e acrescenta -ier than-ier than-ier than-ier than-ier than
This exam was easierierierierier than the other one.

3.3.3.3.3. Adjetivos com duas ou mais sílabas : moremoremoremoremore + adjetivoadjetivoadjetivoadjetivoadjetivo + thanthanthanthanthan
She is more beautiful thamore beautiful thamore beautiful thamore beautiful thamore beautiful thannnnn her sister.

Curiosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade cultural

Salem, uma cidade de Massachusetts, foi cenário de uma grande
perseguição às bruxas. Isso aconteceu em 1692, quando duas moças
começaram a ter um comportamento estranho. Examinadas por um
médico, religiosos e magistrados, concluiu-se que as duas estavam sob
encantamento.

Esse fato correu rapidamente pela população local que começou a
reagir, buscando culpados, ou seja, buscaram bruxas e bruxos. Muitos
homens e mulheres foram presos, e um juri especial foi designado para
o caso.

Seis meses depois, noventa pessoas já tinham sido enforcadas,
outras cem aguardavam julgamento e mais de duzentas estavam sob
acusação.

Com as cadeias super lotadas e a histeria acalmando, começou em
Salem um movimento contrário. Cotton Mather fez um sermão sobre os
perigos que todos sofriam por serem conduzidos por opiniões que não
podiam ser provadas. Outras vozes também se levantaram contra a
perseguição e isso levou o governador a libertar a todos que ainda
estavam na prisão poe suspeita de bruxaria.

Os participantes do juri e do magistrado confessaram sua culpa e
declararam que não haviam sido justos. Em 1711, os herdeiros das
supostas bruxas receberam indenizações por suas perdas.

Incrível como as pessoas podem ser levadas pelo medo, não é? Mas,
hoje, Salem é uma cidade comum que vive das indústrias químicas,
elétricas, jogos e produtos de couro. As grandes atrações da cidade são
os museus e os locais históricos, que atraem os turistas.

Essas ilhas ficam ao sul da Argentina e são conhecidas por dois nomes: um
espanhol e outro inglês...

Vamos
pensar

Preste
atenção


