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                                                                LÍNGUA PORTUGUESA 

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO - 1 
 

1- Leia o texto. 

Amiga de todas as horas 

 Ela é companheira de todas as horas. Durante as férias, vira o brinquedo favorito de muitas crianças. Leve 

e veloz é a bicicleta.  

 Em janeiro, o garoto Bruno de 9 anos, deixa o videogame de lado e pedala quase todos os dias. “No 

videogame só tenho os mesmos jogos. Com a bicicleta, eu posso passear por lugares diferentes.” Ele sempre diz. 

 Alguns adoram a sensação de deslizar nas ruas com a “magrela”. 

 “O vento batendo no rosto é gostoso”, diz Beta de 9 anos, que sempre leva a cadela Lady na cestinha de 

sua bike. 

 Já Gabriel de 9 anos, prefere andar rapidamente na bicicleta. Ele acha o máximo acelerar bastante e olhar 

toda a paisagem. 

 Para Carlinhos de 7 anos, o melhor de andar de bicicleta é fazer exercício. “A gente cresce e fica forte.” 

 Mas é preciso prestar muita atenção por onde anda. 

 É por isso que capacete, joelheiras e cotoveleiras são acessórios importantes para você se proteger do 

tombo.  

 

 

2- Responda de acordo com o texto.  

a) Segundo o texto, como é a bicicleta? 

_____________________________________________________________________________________ 

b) O que Beta leva em sua cestinha? 

_____________________________________________________________________________________ 

c) Qual é o apelido que a bike recebe no texto? 

_____________________________________________________________________________________ 

d) Que orientações são dadas para evitar acidente? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

3- Complete as frases de acordo com as informações do texto. 

a) A companheira de todas as horas é a _______________________________________________________ 
 

b) O menino que troca o videogame por bicicleta é o ____________________________________________ 

 

4- Leia novamente o texto e faça o que se pede. 

a) Retire os nomes das crianças do texto e organize-os em ordem alfabética. 

_____________________________________________________________________________________ 

b) Sublinhe no texto 3 palavras com quatro sílabas. 

c) Faça uma lista com palavras do texto usando as letras a seguir. 
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Você sabia? A bicicleta conduz ciclistas a 

diversos lugares há mais de 220 anos. 


