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                                                                     A diferença entre amor e amizade 

 
 

 
 
 

Perguntei a um sábio a diferença que havia 
entre amor e amizade, 

ele me disse essa verdade: 
O Amor é mais sensível, 

a Amizade mais segura. 
O Amor nos dá asas, 

a Amizade o chão. 
No Amor há mais carinho, 

na Amizade, compreensão. 
O Amor é plantado e com carinho cultivado, 

a Amizade vem faceira, 

e com troca de alegria e tristeza, 

torna-se uma grande e querida companheira. 
Mas quando o Amor é sincero 

ele vem com um grande amigo, 
e quando a Amizade é concreta, 

ela é cheia de amor e carinho. 
Quando se tem um amigo 

ou uma grande paixão, 

ambos sentimentos coexistem 

dentro do seu coração. 
 

ENTENDENDO O TEXTO 

 
 
1- De acordo com o texto quem era a pessoa que explicava sobre a diferença entre amor e amizade? 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 

  

Trabalhos: (1,0)    

Nota:____________ 

 



2- Complete as frases de acordo com o texto.  

 
a) Se o amor nos dá asas, a Amizade nos dá o _________________________________________________________ 
 
b) No ___________________________ há mais carinho, na Amizade, _________________________________. 
 
3- O autor diz que o Amor é plantado e com carinho cultivado, mas a amizade vem de que forma?  
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 
4- Você tem uma amizade verdadeira? Quem é o seu melhor amigo?  
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 
5- Você acha importante termos amigos? Por quê?  
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
6- De acordo com o texto, como que é uma amizade concreta?  
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 
7- Marque a alternativa verdadeira de acordo com o texto.  
 
a) (       ) No Amor há mais carinho, na Amizade, o coração. 
 
b) (       ) O Amor é mais sensível, a Amizade mais segura 
 
c) (       ) O Amor é plantado e com carinho regado. 
 
8) O que você acha que acontece com uma pessoa que não tem amigos? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 
9- Retire do texto uma frase que mais lhe chamou atenção. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
10- Dê sentindo as frases completando-as de acordo com o texto.  

 
a- A amizade vem ___________________________________________________________ 
 
 b-A amizade mais ____________________________________________________________ 
 
 c-A amizade é _______________________________________________________________ 

 


