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It is the most interesting
N

este módulo trabalhamos bastante com o
grau comparativo dos adjetivos. Hoje veremos o grau superlativo.

Assunto
do dia

Nei, Virgínia e Beth estão na agência de viagens escolhendo qual o melhor
lugar para passar as férias. Cada um deles tem uma opinião diferente. Vamos
conferir?

Na história
de hoje

Nei

- Puxa... as férias estão
chegando. Que tal
decidirmos para
onde viajar?
Beth
- Great idea! I want
to go to the USA.
Nei
- Why?
Beth
- My family lives there
and I miss them a lot.
Mom’s house is
the best place to go when
you are on vacation.
Nei
- Yeah... maybe... but I
want to do something
different.
Virgínia - For example...
Nei
- I don’t know. I want
to go to an exciting place.
Virgínia - Why don’t you go to the beach?
Nei
- That’s it! I think that Florianopolis
is the most exciting place in Brazil.
Beth
- What about you, Virgínia? What are
your plans?
Virgínia - I want to go to Vienna. It is the
most beautiful city in the world.

As ilhas
Cayman ou Caimã
são, ainda hoje,
território dependente
do Reino Unido.
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Quando comparamos uma coisa com outra usamos o grau comparativo dos
adjetivos.
Exemplo:
Vienna is more beautiful than New York
Vienna, uma cidade na Áustria, está sendo comparada a New York, uma
cidade que fica nos Estados Unidos.
Já quando comparamos uma coisa com todas as outras usamos o grau
superlativo.
Exemplo:
Vienna is the most beautiful city in the world.
Nessa frase, Virgínia estava comparando Viena, uma cidade na Austria, a
todas as outras cidades do mundo.
O grau superlativo dos adjetivos em inglês é bastante simples:
Usamos the antes do adjetivo, que recebe a terminação -est
-est, para adjetivos
curtos - de uma ou duas sílabas - terminados em y .
est
Exemplo:
fast ® the fastest
He is the fastest runner in his class.

Usamos the most + adjetivo
adjetivo, para adjetivos de duas ou mais sílabas.
Exemplo:
beautiful ® the most beautiful
She is Miss Universe, the most beautiful woman in the world.

Atenção! Good e bad são adjetivos irregulares.
Veja como ficam no grau superlativo:
Good ® the best
Bad ® the worst

Exercícios

Exercício 1
Complete as frase usando o grau comparativo de superioridade ou o grau
superlativo dos adjetivos dados entre parênteses.
a) Marlene is ............................................................... than Gisele. (beautiful)
b) Marlene is ......................................................... girl in her class. (beautiful)
c) Mila is ................................................................ than her sister (intelligent)
d) João is ............................................................................. man in Brazil (rich)
e) This car is ......................................................................... than a Fusca (fast)
Exercício 2
Escolha a alternativa correta para completar as frases:
a) Gino is a very good student. He is ........................ student in my school.
1) the worse
2) the goodest
3) the badest
4) the best

b) Mary is tall. Susan is taller than Mary. Sally is taller than Susan. Sally is
.............................. .
1) the most tall
2) the tallest
3) the more tall
4) tallest
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c) This book is ................................................................... than the other one.
1) the most interesting
2) the more interesting
3) more interesting
4) as interesting
d) This pen cost ten dollars. That pen cost ten dollars. This pen is
.............................. that pen.
1) as expensive as
2) more expensive than
3) the most expensive
4) less expensive than

Superlativo
·

Usamos the antes do adjetivo que recebe a terminação -est
-est, para adjetivos
curtos - de uma ou duas sílabas - terminados em y .

·

Usamos the most + adjetivo
adjetivo, para adjetivos de duas ou mais sílabas.

Preste
atenção

Curiosidade cultural
Cayman Islands ou ilhas Caimã são um dos territórios dependentes
do Reino Unido. Elas fazem parte da Commonwealth e estão localizadas
no Mar do Caribe.
As principais atividades econômicas das ilhas são a pesca, o turismo
e os bancos. As Cayman ficam ao sul de Cuba e a noroeste da Jamaica,
e são constituídas por três ilhas: Grand Cayman, onde está localizada a
capital Georgetown; Little Cayman e Cayman Brac.
O inglês é a língua oficial. Sua população dividida-se entre ingleses
e nativos. Descobertas por Colombo em 1503, foram tomadas pelos
ingleses em 1670.

O que você achou das viagens que fez conosco? Gostou? Vamos falar sobre
esse assunto na próxima aula. Vá pensando a respeito...

Vamos
pensar

