Nível: Iniciação
Bem e mal, bom e mau
1. Completa as frases com as palavras BEM ou MAL.

1.

Comer muito não faz ____________.

2.

Esta conta está _____________.

3.

Correr faz ____________ à saúde.

4.

O bebé está a dormir ___________.

5.

Esta palavra está __________ escrita.

6.

Ver muita televisão faz __________ à cabeça.

7.

Esta senhora está muito _______vestida! Que horror!

8.

Então, o teste correu ________? Espero que sim!

2. Preenche as frases abaixo com as palavras BOM ou MAU.

1.

O Zé é __________ para a irmã.

2.

Hum… este sumo está tão _________!

3.

Cuidado! Está muito ________ tempo!

4.

O Jonny Deep é mesmo um ______ ator. É excelente!

5.

O João está sempre no telemóvel. Que _______ hábito!

6.

7.

Ui! Este pão não está _________ !

Era uma vez um rei muito _______ , que fazia muitas maldades.

Soluções: 1. 1.bem;2. mal; 3. bem; 4. bem; 5. mal; 6. mal; 7. mal
2. 1. mau; 2. bom; 3. mau; 4. bom: 5. mau; 6. bom; 7. mau.

Nível: Iniciação

O bolo é bom ou mau?
1. Lê o texto.
Maria — Hoje vou fazer bolachas de laranja.
Joana — Ontem eu fiz um bolo de limão.
Maria — O bolo ficou bom?
Joana — Não. Eu li mal a receita e esqueci-me de
pôr açúcar no bolo.
Maria — Espero não me enganar a fazer as
bolachas. Vou ler bem a receita.

2. Preenche os espaços com as palavras bom, mau, bem e mal.
A Joana fez ________________ (1) o bolo. Ela devia pôr o açúcar. O bolo só
é________________ (2) com o açúcar. Agora, a Joana vai fazer ________________ (3) as
bolachas. Vai fazer tudo como deve ser. Ela não quer ter outra vez um ________________ (4)
resultado.

3. Liga as palavras antónimas (com o sentido contrário).
a) Bom 

 (1) Mal

b) Bem 

 (2) Mau

4. Reescreve as frases substituindo a palavra sublinhada pela palavra antónima.
a) A avó vê bem com os óculos.
_________________________________________________________________

b) O cão da Marta é mau.
__________________________________________________________________

c) Fizeste bem o trabalho de casa?
__________________________________________________________________

d) O peixe está mal assado.
___________________________________________________________________

e) O Raul é um bom rapaz.
___________________________________________________________________

f) É tão mau chover no verão!
____________________________________________________________________

g) Este desenho está mal feito!
____________________________________________________________________

Soluções:
2. (1) mal; (2) bom; (3) bem; (4) mau
3. a) (2); b) (1)
4. a) A avó vê mal com os óculos.
b) O cão da Marta é bom.
c) Fizeste mal o trabalho de casa?
d) O peixe está bem assado.
e) O Raul é um mau rapaz.
f) É tão bom chover no verão!
g) Este desenho está bem feito!

