
 

Aula 
18A Adjetivos -  Flexão de Gênero e Número 

FLEXÃO DE GÊNERO 

No que se refere ao gênero, a flexão dos adjetivos é semelhante à dos 
substantivos: podem ser do gênero masculino ou feminino. 
Dependendo da forma que assumem, os adjetivos podem ser 
classificados em uniformes ou biformes. 

a) adjetivos uniformes: apresentam uma única forma para os dois 
gêneros. 
Ex.: homem inteligente / mulher inteligente 
Ex.: homem simples / mulher simples 

b) adjetivos biformes: apresentam uma forma para o masculino e outra 
para o feminino. 
Ex.: homem simpático / mulher simpática 
Ex.: aluno estudioso / aluna estudiosa 

FLEXÃO DE NÚMERO 
a) Adjetivos simples 

Formam o plural da mesma maneira que os substantivos simples, ou 
seja, a terminação do plural varia conforme a terminação do singular. 
Veja dois exemplos: 
Ex.: pessoa honesta / pessoas honestas 
Ex.: regra fácil / regras fáceis 

Atenção: Os substantivos empregados como adjetivos são invariáveis. 
Ex.: blusa vinho / blusas vinho, camisa rosa / camisas rosa, homem aranha / 
homens aranha 

b) Adjetivos compostos 

1. Como regra geral, nos adjetivos compostos somente o último elemento 
varia, tanto em gênero quanto em número. 
Ex.: pacto sócio-político-econômico / pactos sócio-político-econômicos 
Ex.: causa sócio-político-econômica / causas sócio-político-econômicas 
Ex.: acordo luso-franco-brasileiro / acordos luso-franco-brasileiros 
Ex.: camisa verde-clara / camisas verde-claras 
Ex.: sapato marrom-escuro / sapatos marrom-escuros 

2. Se o último elemento for substantivo, o adjetivo composto fica 
invariável. 
Ex.: camisa verde-abacate / camisas verde-abacate 
Ex.: sapato marrom-café / sapatos marrom-café 

3. Os adjetivos compostos azul-marinho e azul-celeste são invariáveis. 
Ex.: blusa azul-marinho / blusas azul-marinho 
Ex.: camisa azul-celeste / camisas azul-celeste 

4. No adjetivo composto surdo-mudo, ambos os elementos variam. 
Ex.: menino surdo-mudo / meninos surdos-mudos 
Ex.: menina surda-muda / meninas surdas-mudas 

 
01. Passe as frases para o feminino. 
a) Ele é um padrinho dedicado para seu jovem afilhado. 
b) Ele foi bastante cordial com seus recentes alunos. 
c) Aquele neurocirurgião habilidoso operou o garoto enfermo. 
d) O governador anterior deixou irritados os servidores estaduais. 

02. Escreva as frases no plural: 
a) O cidadão fiel usava blusa amarelo-clara. 
b) O guarda-noturno usava temo azul-marinho e camisa verde-esmeralda. 
c) Deixou, no guarda-roupa, o temo azul-escuro e a gravata cinza. 
d) A doença psicossomática mostrava seu sintoma terrível. 
e) O conflito russo-americano parece nunca chegar ao final decisivo. 
f) Ela estava vestindo blusa amarelo-escura. 
g) Comprei uma camina verde-limão. 
h) Aquele menino é surdo-mudo. 
i) A sala tem uma cortina vermelho-sangue. 

 
03. Quais são os adjetivos presentes no primeiro quadrinho e o que significam? 

04. O que pressupõe a pergunta do amigo de Hagar no último quadrinho? 

05. Levando em conta que Hagar é o oposto do que era antes, que adjetivos o 
descreveriam agora? 


