
O adxectivo 
 

Formalmente os adxectivos poden clasificarse nos seguintes tipos: 
1.Adxectivos con diferente forma de xénero e número: branco/a/os/as; bo/boa/bos/boas,... 
2.Adxectivos con sincretismo no xénero e só se opoñen no número: fácil/fáciles; cortés/corteses;        

  regular/regulares,... Son os adxectivos que rematan en -e,-l,-r,-s e -z. 
3. Adxectivos cunha única forma (non varía o xénero nin o número): mexericas, papamoscas,... 

 
A gradación 

Grao positivo: Expresa unha calidade sen comparala nin intensificala. Ex.: A nena está alegre. 
 

Grao comparativo: Compara a calidade atribuída a un substantivo en relación coa mesma calidade ou 
con outra referida a outro substantivo. As modalidades comparativas que existen en galego son tres: igualdade, 
superioridade e inferioridade. 
• Comparativa de igualdade: tan/tanto+adx.+coma+pronome tónico (eu, ti, el/ela, nós, 

vós, eles/elas; vostede/vostedes, min, ti, si, nós, vós, si). Ex.: Traballa tanto coma ti. 
 

Tan/tanto+adx.+como+verbo. Ex.: Escribe tanto como pode. 
 
Tan/tanto+adx.+como/coma+2º termo. Ex.: É tan loura como/coma o meu irmán. 
 

• Comparativa de superioridade: máis+adx.+ca+pronome tónico. Ex.: É máis triste ca ti. 

Máis+adx.+do que+verbo. Ex.: É máis bruto do que podías imaxinar. 
 
Máis+adx.+ca/que+2ºtermo(#verbo). Ex.: Estas nenas son máis caladas cás/que as/ ca as túas. 
 

• Comparativa de inferioridade: menos+adx.+ca+pron. tónico. Ex.:É menos áxil ca ti. 
 

Menos+adx.+do que+verbo. Ex.: É menos traballador do que parece. 
 
Menos+adx.+ca/que+2º termo(# verbo). Ex.: O teu fillo é menos coitado có/que o/ca o meu. 
 

A conxunción comparativa ca contrae co artigo determinado(o, a, os, as) e dá lugar ás 
contraccións: có, cá, cós, cás, aínda que se pode representar sen contraer (ca o, ca a, ca os, ca as). 
Ex.: Está máis preto este xardín ��� �� �� ��� � praza; é máis malo �	��� 
 � ��� 
 neno. Non pode 
contraer cunha contracción  xa efectuada (quérelle máis ó/ao fillo ca á irmá).  

 
Grao superlativo: A calidade referida ao substantivo aparece no seu grao máximo. Ex.: É moi alto. 
Distinguimos dous tipos de superlativo: 
• Superlativo absoluto: Expresa a calidade no grao máis alto sen relación con outro ou con outros 

elementos. Fórmase antepoñéndolle os adverbios moi, ben, ou un adverbio en -mente ao adxectivo ou 
prefixando este con extra-, super-,ultra-,hiper-, multi-, re-, requete-, repetindo o adxectivo, engadindo os 
sufixos -iño, -ísimo, -érrimo... Ex.: É ben rápido. É ultralixeiro. Foi amabilísimo. 

 
• Superlativo relativo: Expresa a calidade no seu grao máximo ou mínimo, pero en relación con outro 

elemento. Constrúese así: artigo+máis/menos+adx.+de+2º elemento. Ex.: Esta casa é a máis antiga da 
freguesía. Este é o menos interesante de todos os temas. Era o home menos interesado da vila. 

 
 



1. Indica os adxectivos que lles corresponden a estes substantivos: 
amigo   amor   ángulo   anxo   fortuna 

agarimo  tristeza   loucura  diñeiro   alegría  

cariño   fama   rigor   sabor   gas 

 

2.Algúns adxectivos teñen un grao comparativo e superlativo sintéticos (unha soa palabra); indícaos: 
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3. Pon, cando sexa posible, os femininos e plurais que lles corresponden a estes adxectivos: 
aldeán   ledo   útil   azul   cru   

san   andaluz  regular   especial  amable 

 
2. Indica o grao en que se atopan os adxectivos seguintes: 
contento    bastante agudo   requetebo 

crudelísimo    frío, frío   ultrasinxelo 

máis preguiceiro que   ben parvo   menos honrado ca 

limpísimo    hiperveloz   augacento 

3.Introduce as partículas comparativas que cumpran. Ponas en todas as formas posibles: 
-É ................... complexo ........................... pensas. 
-Non ten ................ razón ........................ cría. 
-Corren ................ ...................... pensas. 
-A auga da billa é .............. limpa ............ da fonte. 
-Antón é ................. forte ............... ti. 
-Visten ......... os teus fillos ....... do teu curmán. 
- ................. bos .............. eles xa os teño atopado. 
-Tiña un pé ....................... grande ............... outro. 
-Facía ................ pallasadas .................. neniño. 
-Este rapaz seméllase ............. ao pai .......... á nai. 
-Ten ....................... valor .................... pensaba. 

-Pedro é .................... listo ................ min. 
-Os teus rapaces son......... traballadores ...... meus. 
-Gustaríame .............. ir a Madrid .............. a París. 
-Prefiro ir á praia ................. montaña. 
-Réñelles ................ aos nenos ........... ás nenas. 
-Gústalle .......... ir aos mexillóns ...... aos percebes. 
-Obtivo cualificacións ................ altas .............. el. 
-Os textos son ................ fáciles .................. dixo. 
-Este libro é .............. interesante ............ estoutro. 
-O marmelo é ................ duro ................. a mazá. 

 
4.Forma superlativos dos seguintes adxectivos: 
lixeiro    xeneroso    guapo    activo 

moderno   sensible    caro    só 

vello    grande     saudable   afable 

temible   cruel     antigo    libre 



 
 
 
 


