
 
 

 

 

Quem tem coragem é corajoso! 
 

1. Lê o texto. 

Ismael — Hoje vou andar de bicicleta. Paulo e 

Daniel, querem vir? 

Daniel — Eu não sei andar de bicicleta! Não é 

perigoso? Posso cair… 

Ismael — Não há perigo se tiveres cuidado, se 

fores cuidadoso. Eu ajudo-te. 

Paulo — Eu cá também não sei andar de 

bicicleta mas não tenho medo. 

Ismael — Claro que para aprender a andar de bicicleta é preciso ter coragem.  

Paulo — Eu sou corajoso porque não tenho medo de cair. 

Daniel — Ismael, obrigado por nos ajudares a aprender a andar de bicicleta. Tu és um amigo 

muito bondoso. 

 

2. Preenche os espaços com as palavras sublinhadas no texto. 

a) O Paulo não tem medo de aprender a andar de bicicleta. Ele é _______________________.  

b) O Daniel pensa que andar de bicicleta é _______________________. 

c) O Ismael disse que o Daniel tem de ser _______________________ para não cair da bicicleta. 

d) O Ismael gosta muito de ajudar os amigos. Ele é um rapaz _______________________. 

 

3. Faz a correspondência entre os nomes e os adjetivos. 

a) coragem ⚫     ⚫ (1) amoroso 

b) cuidado ⚫     ⚫ (2) perigoso 

c) amor ⚫     ⚫ (3) bondoso 

d) bondade ⚫     ⚫ (4) carinhoso 

e) perigo ⚫     ⚫ (5) cuidadoso 

f) carinho ⚫     ⚫ (6) mentiroso 

g) mentira ⚫     ⚫ (7) corajoso 

Nome ____________________________   Data  ____________ 



 
 

4. Agora descobre adjetivos a partir dos nomes. Vê os exemplos. 

 

sabor                saboroso 

  maravilha                maravilhoso 

 

a) fama                  _______________________ 

b) orgulho                  _______________________ 

c) cheiro                  _______________________ 

d) vaidade                  _______________________ 

e) apetite                  _______________________ 

f) inveja                  _______________________ 

g) horror                  _______________________ 

h) maldade                  _______________________ 

i) espaço                  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções:  

2. a) corajoso; b) perigoso; c) cuidadoso; d) bondoso 

3. a) (7); b) (5); c) (1); d) (3); e) (2); f) (4); g) (6) 

4. a) famoso; b) orgulhoso; c) cheiroso; d) vaidoso; e) apetitoso; f) invejoso; g) horroroso; h) maldoso; i) espaçoso 


