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Avaliação de Língua Portuguesa 

 
1) Leia o texto abaixo e responda às questões. (1,4) 
 

 
 
a)  A tira inicia-se com Cebolinha tendo que resolver um problema. 
     Qual é esse problema? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) No segundo quadrinho, Cebolinha enxerga uma possível solução para esse problema.  

    Qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) A expressão “quebrar o galho” ganhou duplo significado no texto.  

    Que significou a expressão para Mônica e que significou para Cebolinha? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) O problema de Cebolinha foi resolvido? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

e) Mônica percebeu o engano que cometeu? Explique.  

___________________________________________________________________________ 

Nota  



 

___________________________________________________________________________ 

f) Explique o que significam as estrelas e a fumaça na cabeça de Cebolinha. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

g) Copie do texto as palavras em que o Cebolinha trocou as letras e escreva corretamente. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) Leia a tirinha do personagem Armandinho. (0,8) 

 

 

  

 

 

a) Que diminutivo foi usado nessa tirinha? 

__________________________________________________________________________ 

b) Que confusão fez o menino a respeito desse diminutivo? Que o pai dele quis dizer, na 

verdade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Escreva o grau normal de panelinha. 

___________________________________________________________________________ 

d) Agora, escreva o aumentativo. 

___________________________________________________________________________ 

 

3) Reescreva as frases, substituindo as expressões destacadas por uma palavra no 

aumentativo ou diminutivo. (0,6) 

a) Ouvimos um grande barulho. 

___________________________________________________________________________ 

b) Atravessamos o rio em uma barca grande. 

___________________________________________________________________________ 



c) a loja fica nessa pequena rua. 

___________________________________________________________________________ 

d) A menina anotou o recado em um pequeno papel. 

___________________________________________________________________________ 

e) Clara trouxe o dinheiro em uma mala pequena. 

___________________________________________________________________________ 

f) Ele tem uma boca grande. 

___________________________________________________________________________ 

4) Reescreva as frases, substituindo a palavra destacada por seu antônimo. (0,4) 

a) O caçador é muito corajoso. 

___________________________________________________________________________ 

b) Gosto de café bem forte. 

___________________________________________________________________________ 

c) A seleção do Brasil poderá perder o jogo. 

___________________________________________________________________________ 

d) Faço os deveres bem depressa. 

___________________________________________________________________________ 

 

5) O texto abaixo foi escrito sem os sinais de pontuação, o que lhe causou a falta de coerência.        

     Leia-o e pontue-o corretamente. (1,0) 

O bolo de Mariana 

 Sábado de manhã Mariana foi até o supermercado e comprou os ingredientes para fazer um 

bolo  Mas na hora de fazer o bolo lembrou que havia esquecido de comprar o fermento Ela ficou 

muito aborrecida e disse para sua mãe 

  Mãe e agora  O que vou fazer  

  Minha filha pense numa solução 

 Mariana pensou por um instante e até pensou em desistir de fazer o bolo mas como já havia 

começado resolveu seguir em frente e fez o bolo sem fermento mesmo No lugar do fermento 

acrescentou muito carinho e pensamentos positivos 

 No final da tarde o bolo estava pronto Foi um sucesso Todos comeram e Mariana ganhou 

muitos elogios ela ficou muito feliz por não ter desistido 

 

6) Passe as frases abaixo para o plural. (0,6) 

a) A menina gosta de comer banana. 

___________________________________________________________________________ 



 

b) O menino saiu para brincar de carrinho. 

___________________________________________________________________________ 

c) A mãe está fazendo compras. 

___________________________________________________________________________ 

 

7) Use r ou rr para completar palavras conhecidas: (1,0) 

ba____a  a____a____a cha____ete  co____uja  ma___avilha 

ba___ata  en____ugar  te____eiro  ma____ujo  ca____etel 

 

8) Complete o texto abaixo, empregando os artigos corretamente. (1,3) 

 

      _______ passeio no clube 

 

 Estava ________ manhã ensolarada! _______ nuvens do céu estavam em forma de flocos 

de algodão. 

 _____ crianças resolveram passar _______ dia no clube. 

 _____ água da piscina estava morninha. 

 Gilberto brinca com ______ bola colorida enquanto Sofia dá _____ mergulho na piscina. 

 _____ senhor Honório, avô das crianças, aconchegou-se debaixo de _____ barraca de sol e 

deu _______ cochilada. 

_______ dia passou tão rapidamente que   ______   crianças nem perceberam o tempo passar.  

 

9) Circule os adjetivos nas frases abaixo. (0,5) 

a) A menina sapeca ganhou chocolate. 

b) A abelha colorida voa pelo jardim. 

c) A flor cheirosa enfeita o jardim. 

d) A criança famosa veste-se bem. 

e) O automóvel veloz custa caro. 

 

10) Complete com um adjetivo. (0,4) 

a) Estrela que brilha muito é ________________________. 

b) Menina que faz pirraça é _________________________. 

c) Cantora que tem fama é __________________________. 

d) Sacola com peso é _______________________________. 


