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Avaliação de Língua Portuguesa 
Imagine só...  
Você fazendo uma pesquisa sobre um trabalho escolar e, num certo momento, bate aquela 

fome! Um bolo de chocolate...  
Hummm!!! Que delícia! 
 
E agora? Mãos à obra! Mas como? Não sabe fazer o bolo? 

  
           Ah!!! Não se preocupe, é para isto que existem os chamados textos informativos. Eles 
também se incluem nos chamados gêneros textuais e sua principal característica é a informação, 
pois eles nos auxiliam em como devemos proceder para fazer uma receita culinária, tomar um 
remédio, manusear um eletrodoméstico, estudar para as provas de um concurso, conhecer pontos 
turísticos de uma cidade e outros.  
         
Leia o texto e responda. 

 

                                Bolo de chocolate 

Ingredientes  

3 ovos 

1 xícara de óleo 

1 xícara de leite 

2 xícaras de açúcar 

2 colheres de amido de milho 

1 xícara de achocolatado em pó 

2 xícaras de farinha de trigo 

1 colher de fermento em pó 
 

Modo de preparar 

1 – Bata os ovos, acrescentando o leite morno e o óleo. 

2 – Coloque a mistura numa batedeira e junte o açúcar, o amido de milho, o achocolatado, a farinha 

e o fermento. Bata bem.  

3 – Unte uma forma média com um pouco de margarina e coloque a massa. 

4 – Asse em forno médio durante 50 minutos. 

5 – Depois de assado, coloque a cobertura que desejar. 
 

 Observação: Essa receita rende 20 pedaços. 

 
 

Nota 



1 – Você aprendeu que receita é um texto instrucional.  
      Explique para que serve esse tipo de texto. (0,3) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2 – Em quantas partes esse texto está dividido? Quais são elas? (0,3) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3 – De acordo com o texto, quantos pedaços rendem a receita do bolo de chocolate? (0,3) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
4 – Observe e responda: 

 
 
a) Por que foi deixado o bilhete? (0,3) 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

b) Assinale com um (X) a informação que está faltando no  
    bilhete: (0,5) 
 

(   ) Quem escreveu o bilhete. 

(   ) Para quem foi escrito o bilhete. 

(   ) Onde foi a mamãe. 

(   ) Que a mamãe volta logo. 

(   ) A data que foi escrito. 

 

5 – Leia a tirinha com atenção: 
 

a) Observe as falas nos balões. 

     Quantas palavras aparecem em cada frase? Anote nos quadrinhos. (0,3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



 

b) Agora, marque a alternativa correta. (0,4) 
 
(    ) Todo conjunto de palavras forma uma frase. 

(    ) Um conjunto de palavras organizadas e com sentido forma uma frase. 

 

6 – Estudamos que, na escrita, a frase começa com uma letra inicial maiúscula e termina com um 

sinal de pontuação. 

       a) Leia e circule de vermelho as palavras que deviam estar escritas com letra maiúscula. 

(1,0) 

 

          meu nome é Kimico. eu sou do japão. tenho sete anos de idade. tenho um irmão. o nome  

dele é ryo. nós moramos numa cidade chamada nara. eu amo cantar e andar de bicicleta. 

 
 

b) Observe as pontuações. 

Agora, nomeie e explique o que cada ponto indica. (0,8) 

 

!            
____________________________________________________________________ 

              

?            
___________________________________________________________________    

 
 
7 – Leia o texto:  
 

a) Coloque a cedilha quando for necessário. (0,6)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Agora, retire do texto acima uma palavra com: (0,8) 

 
    Uma sílaba:                                                  Duas sílabas:  

    Três sílabas:                                                Quatro sílabas 

          

         O palhaco desfila pela cidade em um carro, não em uma 

carroca.  

         No pescoco, ele tem um laco vermelho de cetim. Na cabeca, um 

chapéu roxo. 

          A criancada foi ao circo e se divertiu com as palhacadas. 

 



 

8 – Atenção! Vamos fazer um ditado de palavras com C e QU? 

      Escreva, no quadro, na coluna adequada, as palavras que a professora ditar. (1,0) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 – Desembaralhe as sílabas e descubra (9) nove palavras. (0,8) 

 
 
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 
 

10 – Coloque as palvras em ordem e forme frases. (0,6) 
 

a) caramelo. O de é pirulito 

___________________________________________________________________________ 

b) lápis Mara ganhou novos. 

___________________________________________________________________________ 

c) arara seu abacateiro. A fez ninho no 

__________________________________________________________________________ 

 Você estudou! Você aprendeu! Agora, capriche e releia toda sua avaliação! 

 

Palavras com C Palavras com QU 

 
 
____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 
 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 


