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COMPARATIVE AND SUPERLATIVE 
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QUESTÃO 1  
Look at each description and complete the sentences.  
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QUESTÃO 2  
Complete the sentences with the correct comparative or superlative form of the adjectives in parentheses:  

 

a) Ben is ________________ of the family. (hungry)  

b) The criminal is _________________ than Al Capone. (dangerous)  

c)  I’m getting my lungs checked to make sure they are _________________ they should be. (healthy)  

d) David’s new haircut is _________________ than the previous one. (trendy)  

e) Craig’s new haircut is not _________________ the previous one. (trendy)  

f)  Mary is _________________ at playing cards than the rest of the company. (good)  

g) Pam enjoys reading _________________ than her siblings. (much)  

h) The man is _________________ than ever because he made his fortune. (happy)  

 

Plural Nouns: Rules and Examples 

Most singular nouns are made plural by simply putting an -s at the end. There are many different rules regarding 

pluralization depending on what letter a noun ends in. Irregular nouns do not follow plural noun rules, so they must be 

memorized or looked up in the dictionary. 

Plural Noun Rules 

There are many plural noun rules, and because we use nouns so frequently when writing, it’s important to know all of them! 

The correct spelling of plurals usually depends on what letter the singular noun ends in. 

 

1 To make regular nouns plural, add -s to the end. 

cat – cats 

house – houses 

 

2 If the singular noun ends in -s, -ss, -sh, -ch, -x, or -z, add -es to the end to make it plural. 

bus – buses 

lunch – lunches 

tax – taxes 

blitz – blitzes 

 

3 If the noun ends with -f or -fe, the f is often changed to -ve before adding the -s to form the plural version. 

wife – wives 

wolf – wolves 

 

Exceptions: 

roof – roofs 

belief – beliefs 

chef – chefs 

chief – chiefs 

 

5 If a singular noun ends in -y and the letter before the -y is a consonant, change the ending to -ies to make the noun 
plural. 

city – cities 

puppy – puppies 
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6 If the singular noun ends in -y and the letter before the -y is a vowel, simply add an -s to make it plural. 

ray – rays 

boy – boys 

 

7 If the singular noun ends in -o, add -es to make it plural. 

potato – potatoes 

tomato – tomatoes 

 

Exceptions: 

photo – photos 

piano – pianos 

halo – halos 

 

With the unique word volcano, you can apply the standard pluralization for words that end in -o or not. It’s your choice! Both 

of the following are correct: 

volcanoes 

volcanos 

 

8 Some nouns don’t change at all when they’re pluralized. 

sheep – sheep 

series – series 

species – species 

deer –deer 

 

You need to see these nouns in context to identify them as singular or plural. Consider the following sentence: 

Mark caught one fish, but I caught three fish. 

 

Plural Noun Rules for Irregular Nouns 

Irregular nouns follow no specific rules, so it’s best to memorize these or look up the proper pluralization in the dictionary. 

child – children 

goose – geese 

man – men 

woman – women 

tooth – teeth 

foot – feet 

mouse – mice 

person – people  

 

QUANTIFIERS 

Os quantifiers são amplamente utilizados na língua inglesa para falar-se de quantidades gerais| Conhecidos por 

precederem os substantivos, os eles também sinalizam se estamos diante de substantivos contáveis ou incontáveis. 

Alguns quantifiers só podem acompanhar substantivos contáveis, enquanto outros só acompanham substantivos 

incontáveis. Contudo, alguns quantifiers acompanham os dois tipos de substantivo nas orações. Os principais quantifiers da 

língua inglesa são: some, any, (a) little, (a) few, a bit of, many, much, a lot of, lots of. 

 

Substantivos contáveis e incontáveis em inglês 

De acordo com algumas gramáticas,  os substantivos classificam-se em contáveis ou incontáveis (countable and 

uncountable nouns). Essa noção daquilo que pode ser quantificado ou não varia de língua para língua. Por exemplo, em 

português, a palavra recreação pode ser contabilizada e ser flexionada no plural: recreações. No entanto, em inglês, essa 

mesma palavra é incontável: recreation. Não existe a possibilidade de dizer “recreations”. 
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Consequentemente, para o estudante dessa língua estrangeira, é importante conhecer-se a noção dos substantivos 

incontáveis. Os substantivos incontáveis não podem ser divididos, como ocorre em oil (óleo), sugar (açúcar), 

bread (pão), meat (carne) etc., pois eles se referem a conceitos abstratos e unidades que não podem ser contabilizadas. Por 

isso, os substantivos incontáveis só aparecem na forma singular e são sempre acompanhados pelo verbo no singular 

também: 

 

This bread is amazing. 

(Este pão é maravilhoso.) 

Contudo, existe uma maneira bem específica de torná-los “contáveis”, por meio dos recipientes que podem contê-los ou 

de medidas. No exemplo anterior, tem-se o substantivo bread, que, em inglês, é considerado incontável, diferentemente da 

nossa língua materna, pois compramos pela quantidade: um pão, dois pães, 10 pães etc. Em inglês, não podemos falar “two 

breads”. Para quantificá-lo, pode-se utilizar a medida slice (pedaço) ou loaf (pedaço): 

 

I’d like two slices of bread 

(Eu gostaria de duas fatias de pão.) 

O mesmo ocorre para meat (carne), que pode ser contabilizada pelo peso (two kilos of meat), ou para os líquidos, por 

exemplo, em three bottles of water (três garrafas de água). Assim, sempre que quiser indicar uma quantidade específica de 

um substantivo incontável, procure utilizar medidas ou recipientes. 

Por outro lado, os substantivos contáveis aparecem tanto na forma singular quanto na forma plural, pois podem 

ser contabilizados, divididos. São exemplos de substantivos contáveis people (pessoas), cats (gatos), books (livros), 

pants (calças) etc. 

 

1. The book has arrived today. 

(O livro chegou hoje.) 

 

2. The books have arrived today. 

(Os livros chegaram hoje.) 

 

Se o substantivo pode ser flexionado na forma plural, isso significa que ele é um substantivo contável. Os substantivos 
incontáveis só ocorrem na forma singular. 

Levando em consideração a noção anterior, estudaremos no tópico seguinte os principais quantifiers, vistos como 

determinantes na oração e que acompanham os substantivos contáveis e incontáveis. 

 

Principais quantifiers 

Para indicar quantidades em geral, pode-se usar os quantifiers, que funcionam como determinantes nas orações e 

sempre acompanham os substantivos. Por isso, é relevante conhecer quais substantivos são contáveis ou não, uma vez que 

os quantifiers podem acompanhar ambos os tipos ou apenas um. Para que não restem dúvidas, exploraremos neste tópico 

os principais quantifiers da língua inglesa. 

 

Observe alguns exemplos: 

1. I read many books last year. 

(Eu li muitos livros ano passado.) 

 

2. I didn’t read much information last year. 

(Eu não li muitas informações ano passado.) 
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No primeiro exemplo, temos o substantivo books, na sua forma plural, demonstrando ser um substantivo contável. Ele está 

acompanhado pelo quantifier many (muitos, muitas) para indicar uma grande quantidade geral. Por outro lado, no segundo 

exemplo, temos uma palavra incontável information, acompanhada de um quantifier que também indica uma grande 

quantidade e é usado apenas com substantivos incontáveis. 

 

 Many, much, a lot of/lots of 

 

Para expressar a ideia de grande quantidade, usa-se os seguintes quantifiers: many, much, a lot of e lots of. Em um 

contexto mais formal, como a escrita, é recomendado o uso de many e much. Além disso, many e a lot of/lots of são usados 

em frases afirmativas, negativas e interrogativas, e much só é utilizado em frases negativas e interrogativas. 

Outra regra importante é quanto ao uso em relação aos substantivos contáveis e incontáveis. Many é utilizado com 

substantivos contáveis, e much, com substantivos incontáveis. A lot of/lots of pode ser usado para ambos os 

substantivos: contáveis na forma plural e incontáveis. 

 

→ Frase afirmativa com substantivo contável no plural: 

 There are a lot of people in the supermarket. 

(Há muitas pessoas no supermercado.) 

 There are lots of people in the supermarket. 

(Há muitas pessoas no supermercado.) 

 There are many people in the supermaket. 

(Há muitas pessoas no supermercado.) 

 

→ Frase negativa com substantivo incontável 

• There isn’t much food in the supermarket. 

(Não há muita comida no supermercado.) 

 

→ Frase interrogativa com substantivo contável 

• Are there many people in the supermarket? 

(Há muitas pessoas no supermercado?) 

 

→ Frase afirmativa com substantivo incontável 

• There is a lot of food in the supermarket. 

(Há muita comida no supermercado.) 

 

 Little/a little, few/a few, a bit of 

 

Se objetivo do falante é expressar uma pequena quantidade, podemos fazer uso dos seguintes quantifiers: little/a 

little, few/a few e a bit of. Esses quantifiers são utilizados principalmente em orações afirmativas. A bit of é usado em 

contextos mais informais do que a little, que significa “um pouco de”, sendo usado com substantivos 

incontáveis. A few significa “poucos, alguns”, sendo usado com substantivos contáveis. Few e little possuem um sentido 

semântico negativo, ou seja, “algo menos do que é esperado”. 

Observe os exemplos: 

→ Frase afirmativa com substantivo incontável 

Paul drank a little water yesterday. 

(Paul bebeu um pouco de água ontem.) 

Paul drank a bit of water yesterday. 

(Paul bebeu um pouco de água ontem.) 

Paul drank little water yesterday. 

(Paul bebeu pouca água ontem.) 

 

→ Frase afirmativa com substantivo contável 

Anna returned a few days ago. 

(Anna voltou alguns dias atrás.) 
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Exercises  

 

According to the plural of nouns and quantifiers, Mark the correct alternative: 

 

1. The plural of photo, leaf, poet, diary and tooth. 

A  photos, leafes, poets, diaries, tooths. 

B  photoes, leafs, poets, diarys, teeths. 

C  photos, leaves, poets, diaries, teeth. 

D  photos, leafes, poets, diaries, teeth. 

E  photoes, leaves, poets, diaries, teeth. 

 

2. Give the plural form of wolf, belief, mouse. 

A  wolfs, believes, mouses. 

B  wolves, beliefs, mice. 

C  wolves, believes, mouses. 

D  wolfs, beliefs, mice. 

E  none of above. 

 

3. Put in the plural: The army is fighting. 

A  The armies are fighting. 

B  The army is fighting. 

C  These armies are fighting. 

D  Those armies are fighting. 

E  None of above. 

 

4. We have ____________ friends, but good ones. 

A  much 

B  few 

C  less 

D  little 

E  a little 

 

5. Martha is ______________ patient than her aunt. 

A  few 

B  fewer 

C  less 

D  many 

E  a few 

 

6. _____________ work brings _____________ money. 

A  little-few 

B  less-fewer 

C  little-little 

D  little-fewer 

E  none of above 

 

7. At present, you spend _____________ money to buy ____________ things. 

A  less-less 

B  more; fewer 

C  few – few 

D  more – less 

E  little – little 
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8. I don’t think there is _______________ time to do the exercise. 

A  much 

B  many 

C  very 

D  few 

E  a few 

 

Simple Future Tense 

 
The simple future is a verb tense that’s used to talk about things that haven’t happened yet. 

This year, Jen will read War and Peace. It will be hard, but she’s determined to do it. 

Use the simple future to talk about an action or condition that will begin and end in the future. 

The abbreviation form is ´ll.  

How to Form the Simple Future 

The formula for the simple future is will + [root form of verb]. 

I will learn a new language. Jen will read that book. My brothers will sleep till noon if no one wakes them up. You will 
see what I mean. 

It doesn’t matter if the subject is singular or plural; the formula for the simple future doesn’t change. 

 

How to Make the Simple Future Negative 

To make the simple future negative, the formula is will + not + [root form]. 

Jen will not quit before she reaches her goal. Make sure you arrive on time tomorrow because the bus will not 
wait for you. He will not say anything bad about his boss. I will not finish my homework in time for class. 

 

The negative form is will not = won’t  
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Example 

 

 

How to Ask a Question 

To ask a question in the simple future, the formula is will + [subject] + [root form]. 

Will Jen finish War and Peace over the summer?  

Will I have the discipline to study Spanish every day?  

What will you buy with the money you found? 

 

Exercise  

Complete the following sentences using the Simple Future Tense.  

 

11. There’s someone at the door. I __________________ it. to get)  

12. Joan thinks the Conservatives ________________ the next election. (to win)  

13. I’m moving house tomorrow. I ______________ and help you. (to come)  

14. If she passes the exams, she ______________ very happy. (to be)  

15. I ______________ there by four o’clock as I promised. (to be)  

 

ANSWER KEY  

 

1- 1) older 

2) younger 

3) oldest / youngest 

4) taller  

5) shorter 

6) tallest / shortest 

7) more intelligent 

8) more intelligent  

9) most intelligent 

10) slower 

11) faster 
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2- a) Ben is the hungriest of the family. (hungry)  

           b) The criminal is more dangerous than Al Capone. (dangerous)  

           c) I’m getting my lungs checked to make sure they are as healthy as they should be. (healthy)  

          d) David’s new haircut is trendier than the previous one. (trendy)  

          e) Craig’s new haircut is not as trendy as the previous one. (trendy)  

          f) Mary is better at playing cards than the rest of the company. (good)  

          g) Pam enjoys reading more than her siblings. (much)  

          h) The man is happier than ever because he made his fortune. (happy)  

 

1. C  

2. B 

3. A 

4. B 

5. C 

6. C 

7. B 

8. A  

 

9. Will get  

 

10. Will win  

 

11. Will come  

 

12. Will be  

 

13. Will be  

 

 

 

 


