
 

 
 

Nível: A1 

Gato, gatinho, gatão 
 
 
 

Em geral, os gatos são animais amorosos. O 
gato é um animal de estimação. Há muitas 
pessoas que têm gatos em casa. Ao contrário 
dos cães, os gatos são limpos (não 
fazem cocó no chão) e não ladram toda a 
noite. Os gatos miam baixinho e só quando 
querem comer. 

 

Mas os gatos têm uma personalidade muito 
forte. Eles só fazem o que lhes apetece. São 
muito senhores do seu nariz. Eles pertencem à 
família dos felinos. 
Os tigres, leopardos e leões também são 
felinos. Tal como os tigres, os gatos 
são noctívagos e carnívoros. Apesar de os seus 
donos os alimentarem com ração, os gatos 
gostam de sair de noite e caçar animais mais 
pequenos do que eles. De manhã, põem os 
animais que mataram (em geral, ratos e 
pássaros) à porta de casa do dono. 

 

Portanto, não é nada boa ideia pôr um 
gato zangado. Ele pode mesmo transformar-se 
numa pequena fera! 

 
Vocabulário 

 
Amoroso: meigo, amigo, querido, carinhoso. 

 
Animal de estimação: animal que vive com os humanos e lhes faz companhia. 

Ladrar: som que os cães fazem. 

 
Miar: som que os gatos fazem. 

 
Apetecer: ter vontade de fazer uma coisa. 

 
Ser senhor do seu nariz: não obedecer a ordens. 



 

 
 
 
 
 
 

 

Felinos: 

 

Tigre:  

Leão:  

 
 
 

Leopardo: 
 

Noctívago: que gosta de andar de noite. 

 
Carnívoro: que come carne. 

 

Ração:  

Caçar:  

Zangado:  

Fera: animal selvagem, bravo, perigoso. 



 

1. Completa as frases. 

a) Os cães ladram; os gatos  . 

b) Os gatos gostam de passear de noite, por isso se diz que são _  . 

c) Os gatos pertencem à família dos  , como os tigres, os leões e os 

leopardos. 

d) Os gatos gostam sempre de  , mesmo sem terem fome. Os ratos e 

os pássaros têm de ter cuidado com os gatos. 

e) Os gatos não são sujos, são até muito  . 

f) O gato quando está  pode ser perigoso. Por isso, é melhor não o 

chatear muito. 

2. Para cada alínea, escreve a palavra correspondente, de acordo com o exemplo. 

EXEMPLO: amor amoroso 

a) Perigo    

b) Ruído    

c) Idade    

d) Carinho    

  e) ___________ horroroso 

f)    criminoso 

g)    cuidadoso 

h)  poderoso 

i) Religião    

j) Mentir _   

k)  Bondade    

l) Maldade    

m) espaçoso 

n) Fama    

o)    raivoso 

p) Óleo    
 
 

Soluções: 
1. a) miam; b) noctívagos; c) felinos; d) caçar; e) limpos; f) zangados. 
2. a) perigoso; b) ruidoso; c) idoso; d) carinhoso; e) horror; f) crime; g) cuidado; h) poder; i) 
religioso; j) mentiroso; k) bondoso; l) maldoso; m) espaçoso; n) famoso; o) raiva; p) oleoso. 


