Nome ____________________________ Data ____________

Bem ou mal?
1. Lê.

As maçãs verdes cheiram bem.
A maçã podre cheira mal.

2. Liga.

a) 

b) 

c) 

d) 





cheira bem

cheira mal

3. Preenche os espaços com as palavras bem e mal.

a) A laranja cheira _________.

b) O fumo cheira _____ .

c) A comida estragada cheira __________.

d) A piza cheira __________.

e) O lixo cheira __________.

f) A água suja cheira __________.

g) O pão cheira __________.

Soluções:
2. a) cheira bem; b) cheira bem; c) cheira mal; d) cheira bem
3. a) bem; b) mal; c) mal; d) bem; e) mal; f) mal; g) bem

Nome ____________________________ Data ____________

Bem-disposto ou maldisposto?
1. Lê o texto.
Hugo — Estás maldisposto?
André — Estou aborrecido com o Mané. Ele foi

mal-educado para mim.
Hugo — O Mané é muito mal-comportado na
escola. Está sempre a conversar na sala de aula e
a interromper a minha professora. Mas o que é
que aconteceu?
André — Eu sou muito bem-humorado como
sabes, e gosto de brincar com as pessoas sem

maldade. Vi o Mané todo vestido de vermelho
e perguntei-lhe se ele estava mascarado de
tomate. Mas o Mané não gostou e chamou-me
um nome.

2. Depois de leres o texto, diz se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F).
a) O texto é uma conversa entre três meninos. ______
b) O André está bem-disposto. ______
c) O Hugo é da mesma turma do Mané. ______
d) O Mané não gosta de falar com as pessoas. ______
e) O André é um menino brincalhão. ______

3. Preenche os espaços com as palavras do quadro.

mal-educado

maldade

bem-humorado

malcomportada

a) O contrário de bondade é _______________________.
b) Um homem _______________________ é um homem que está bem-disposto, que não está
zangado.
c) Quando uma menina se porta mal diz-se que ela é _______________________.
d) O João nunca diz bom dia quando entra na escola. Ele é _______________________.

4. Liga as palavras / expressões que são antónimas.

a) bondade 

 (1) maldisposto

b) bem-educado 

 (2) malcomportado

c) bem-disposto 

 (3) mal-humorado

d) bem tratado 

 (4) mal-educado

e) bem-comportado 

 (5) maldade

f) bem-humorado 

 (6) maltratado

Soluções:

2. a) F; b) F; c) V; d) F; e) V
3. a) maldade; b) bem-humorado; c) malcomportada; d) mal-educado
4. a) (5); b) (4); c) (1); d) (6); e) (2); f) (3)

