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AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
    . O texto que você vai ler é um conto, uma narrativa curta. Esse conto apresenta uma situação 
que causou medo e suspense em dois garotos. 
 

                                                        O médico - fantasma 

 

    Esta história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém do Pará. Tudo começou 

numa noite de lua cheia de um sábado de verão. Dois garotos conversavam sentados na varanda 

da casa de um deles. 

    — Você acredita em fantasmas?  — perguntou o mais novo. 

    — Eu não! — disse o outro. 

    — Acredita sim! — insistiu o mais novo. 

    — Pode apostar que não — replicou o outro. 

    — Tudo bem. Aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à 

noite. 

    — Ah, é? — disse o garoto que fora desafiado. — Pois então vamos já para o cemitério, que 

vou provar minha coragem. 

    Assim, os dois garotos foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado. O silêncio era 

profundo. Estava tão escuro... Eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso 

atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu. 

Parou na frente do portão e começou a fazer caretas para o amigo. Depois se encostou no portão 

e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. 

    — Socorro! Alguém em ajude! — ele gritou, desmaiando em seguida. 

    Nisso, apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério, abriu o portão e chamou o menino. 

    — Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou de medo. Coitadinho, pensou 

que algum fantasma o estivesse segurando. 

    O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. 

    — Obrigado. Como é que o senhor se chama? 

    — Eu sou o médico daqui. Vou acordar seu amigo. 

    O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou no mesmo instante. 

    — Vão para casa, meus filhos  — ele disse. — Já passou da hora de dormir. 

    No dia seguinte, os meninos foram procurar o velhinho para agradecer-lhe a ajuda. Mas não o 

encontraram, nem no cemitério, nem em lugar nenhum. E foi assim que ambos perderam o medo 

de fantasma, quando perceberam que nem todos os seres misteriosos fazem o mal. Pelo 

contrário, podem até ajudar. Como aquele médico, que nunca mais apareceu. 

 

                                                                                Histórias do folclore brasileiro – Heloisa Prieto 

 

   Nota 



Questão 01- Que adjetivos são dados à rua do conto? (0,6) 

________________________________________________________________________ 

 
Questão 02 - Você acha que as características dadas ao velhinho são importantes para o 

desenvolvimento da história? Justifique. (0,8) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Questão 03 - Na parte final do conto, os meninos voltam para casa.  
        Por que a história não terminou nesse momento? (0,8) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Questão 04 - Qual é a função do parágrafo final? (0,8) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Questão 05 - O texto que você leu é uma narrativa de aventura. Identifique. (1,0) 
a) A situação inicial- 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
b) No segundo parágrafo, acontece algo que quebra a tranquilidade da situação inicial.  
    Identifique esse acontecimento e transcreva-o nas linhas abaixo. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Questão 06 - Leia as mensagens abaixo e circule os verbos que estão no modo imperativo. (0,6) 

 

 



 
Questão 07 – Leia a tirinha. (0,6) 

 

 
 
a) Que pronomes do caso oblíquo foram usados nessa tira? 

_______________________________________________________________________________ 

 
b) No último quadrinho, a que substantivo se refere o pronome la? 

_______________________________________________________________________________ 

 
 
Questão 08 – Leia as palavras do quadro a seguir. (0,8) 
 
      
 
 
a) Com base no conjunto de palavras acima, explique que regra de acentuação se aplica a elas. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
Questão 09 - Palavras que possuem a mesma grafia e som, porém com significados diferentes, 
são caracterizadas como parônimos e homônimos. Palavras com significados semelhantes, são 
sinônimos. (1,2) 
    Marque os pares de palavras de acordo com o código. 
    

    ( P ) Parônimo 

    ( H ) Homônimo 

    ( S) Sinônimo. 

 

(    )  cela                              (    ) executou                            (    ) assento                     (    ) suar 

(    ) acento                           (    ) comprimento                      (    ) andar                        (   ) caminhar 

(    ) cumprimento                 (    ) soar                                    (    ) realizou                     (    ) sela 

 

 

Hábil – bônus -  biquíni – fêmur – tórax - pólen 



 
Questão 10 – O texto humorístico a seguir destaca um problema polêmico e atual. Trata-se de um 
cartum, outro gênero textual que explica o humor. (0,8) 
 

 
 
 
a) Em que lugar se encontram os personagens na cena representada? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
b) Observe que o nome do texto é “Exercício físico.”  
    Que relação se pode estabelecer entre o título e o personagem principal? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                               Boa avaliação! 


