
MICHELLENEMER

Declinação de adjetivos

Nível: A2
Pré-requisito: declinação de artigos definidos e indefinidos (nominativo, acusativo, 
dativo, genitivo)

Esse é um dos tópicos mais difíceis da gramática alemã, mas, seguindo um 
passo-a-passo, torna-se fácil de memorizar e, com o tempo, automático 
também. Temos que ter em mente que são três possibilidades para a 
declinação de adjetivos: sem artigo, com artigo indefinido e com artigo 
definido.

Sem artigo: se você sabe os artigos definidos de cor, você já sabe todas as terminações 
dos adjetivos quando não há artigo. Quando não há artigo, o nome fica sem “marca” (de 
gênero, número e caso). Essa marca precisa estar em algum lugar. Esse lugar é a 
terminação do adjetivo. Complicado?

Vamos ver alguns exemplos: ich suche gebraucht___ und billig___ Auto
Explicação: nesse caso, temos uma palavra neutra no acusativo. (Não sabe identificar o 
acusativo? Em breve teremos uma folhinha explicando). O artigo correspondente é . das
Como não temos artigo, a terminação de neutro acusativo precisará estar no adjetivo, 
ou seja: ich suche gebraucht  und billig  Auto. Fácil, né?es es

Outro exemplo: die Lehrerin hilft immer gut___ Schülern

Explicação: nesse caso, temos uma palavra no dativo plural. O artigo correspondente 
seria , logo o adjetivo terminará em : die Lehrerin hilft immer gut  Schülern.den -en en

Observação: temos apenas uma exceção para essa regra: o genitivo, masculino e 
neutro. Por que? O substantivo, no genitivo, ganha um “s”, portanto, a marca do 
genitivo masculino e neutro já está lá, sem a necessidade de estar no adjetivo também. 
Nesse caso, completamos o adjetivo com , da mesma forma que acontece quando – en
há artigo.
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Com artigo definido: nesse caso, temos apenas duas possibilidades: ou a terminação 
do adjetivo é ou . Vai ser  para todos os artigos no dativo, genitivo e para todos -e -en -en
os artigos no plural. Além destes, também o acusativo masculino . Não é difícil, den
sempre que virmos um “n” no artigo, podemos completar o adjetivo com  sem susto. -en
Sobram apenas os artigos der, die, das (nom) e die e das (akk). Com esses, completamos 
com a terminação .-e

Exemplo: das Auto des reich___ Mannes ist schnell

Explicação: temos aqui um caso de genitivo masculino, com artigo definido. Vimos que 
para genitivo com artigo definido, a terminação será SEMPRE . A frase fica: das Auto -en
des reich  Mannes ist schnell. Moleza! en ;-)

Exemplo 2: das jung___  Mädchen geht mit dem klein___ Hund spazieren.
Vamos analisar a palavra Hund primeiro. É uma palavra masculina e está no dativo por 
causa da preposição mit. Vimos que para dativo com artigo, a terminação será SEMPRE -
en. Já a palavra Mädchen é uma palavra neutra no nominativo. Eu, particularmente, 
prefiro decorar os casos onde completamos com  e fazer por eliminação. Não temos -en
plural, genitivo ou dativo. Também não é uma palavra com  no artigo (masculino -n
acusativo) então, por eliminação, sabemos que precisamos completar com : das -e
jung  Mädchen geht mit dem klein  Hund spazieren.e en

Obs: não importa se você prefere decorar primeiro quando completa com  ou com -e -
en. Decorando um deles, você acaba fazendo o outro por eliminação e acaba 
automatizando tudo com o tempo. :-)

Com artigo indefinido: deixei esse caso por último porque ele é uma mistura dos dois 
anteriores. Explicarei melhor: quando tivermos o artigo indefinido “ein” (masculino e 
neutro – nom, neutro - akk), não temos terminação, certo? Dessa forma a terminação 
do adjetivo será igual à terminação quando não temos artigo. Como falei lá em cima, a 
marca precisa vir em algum lugar. Os outros artigos têm terminação, ou seja: eles vão 
se comportar com as mesmas regras do artigo definido. Ok? :-)

Observação: como sabemos, não existe artigo indefinido plural. Nesse caso, ou 
trabalhamos sem artigo, ou com o kein no plural. Se utilizarmos o kein, ele vai se 
comportar da mesma forma que um artigo definido, ok?

Exemplo: ein alt___ Mann hat einem klein____ Kind eine schön____ Geschichte 
erzählt.
Com a palavra Mann, temos a presença do ein, artigo indefinido sem terminação. 
Portanto, a terminação de masculino nominativo,  precisa aparecer no adjetivo. A -er,
palavra Kind está no dativo com artigo indefinido. Como dissemos acima, funcionará da 
mesma forma que com o artigo definido, sempre com a terminação . Por último, a -en
palavra Geschichte está no acusativo, é feminina e tem artigo indefinido. Vai funcionar 
também da mesma forma como com o artigo definido, com a terminação , resultando -e
em: ein alt  Mann hat einem klein  Kind eine schön  Geschichte erzählt.er en e



Agora, seguindo a explicação acima, vamos tentar preencher nossa própria tabela 
de declinação de adjetivos. :-)

Nominativo Acusativo Dativo Genitivo

Masculino der alt___ Tisch den alt___ Tisch dem alt___ Tisch des alt___ Tisches

Feminino
die schön___ 

Tasche
die schön___ 

Tasche
der schön___ 

Tasche
der schön___ 

Tasche

Neutro
das schnell___ 

Auto
das schnell___ 

Auto
dem schnell___ 

Auto
des schnell___ 

Autos

Plural
die braun___ 

Schuhe
die braun___ 

Schuhe
den braun___ 

Schuhen
der braun___ 

Schuhe

Nominativo Acusativo Dativo Genitivo

Masculino ein alt___ Tisch einen alt___ Tisch einem alt___ Tisch
eines alt___ 

Tisches

Feminino
eine schön___ 

Tasche
eine schön___ 

Tasche
einer schön___ 

Tasche
einer schön___ 

Tasche

Neutro
ein schnell___ 

Auto
ein schnell___ 

Auto
einem schnell___ 

Auto
eines schnell___ 

Autos

Plural
keine braun___ 

Schuhe
keine braun___ 

Schuhe
keinen braun___ 

Schuhen

keiner braun___ 
Schuhe

Sem artigo:

Com artigo definido:

Com artigo indefinido:

Espero que tenham gostado da explicação! ;-)

Para mais conteúdo gratuito de 
alemão, siga a página!
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Nominativo Acusativo Dativo Genitivo

Masculino  alt___ Tisch  alt___ Tisch  alt___ Tisch alt___ Tisches

Feminino  schön___ Tasche  schön___ Tasche  schön___ Tasche  schön___ Tasche

Neutro
schnell___ 

Auto
 schnell___ 

Auto  schnell___ Auto  schnell___ Autos

Plural  braun___ Schuhe braun___ Schuhe  braun___ Schuhen  braun___ Schuhe


