
 

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA 

Nome do aluno: Data: 05/10/2020 
Semana 6 

Professor: Jeniffer Andrejouskas Turma: 3º ano A 

Componentes Curriculares: Língua Portuguesa Entregar: Até o dia 09/10/2020 

 

Ribeirão Pires, 05 de outubro de 2.020. 

Segunda-feira 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Rotina 

Avaliação de Língua Portuguesa 

Correção da avaliação realizada via WhatsApp, por foto. 

Avaliação – 3ºbimestre – Língua Portuguesa 

 



 

1- Qual foi o motivo para o estado indiano de Goa estabelecer áreas onde é proibido tirar selfie? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2- Por que os lugares turísticos são os maiores alvos da restrição de tirar selfie? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

3- Qual é o último ingrediente a ser adicionado a receita? 

(A) ovos. 

(B) manteiga. 

(C) fermento. 

(D) farinha de trigo. 



 

4- Qual é o assunto principal do texto? 

(A) A orientação sobre a importância do uso de cinto de segurança para criança. 

(B) A contação de uma história de conto de fadas para criança. 

(C) A recomendação da leitura de um livro para criança. 

(D) A divulgação sobre a importância da leitura para criança. 

 

5- Por que foi utilizado a imagem de um personagem de conto de fadas neste cartaz publicitário? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6 – Qual título você daria para esta história em quadrinho, lembrando que o título deve estar de 

acordo com a compreensão da tirinha. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7- Leia a fábula a seguir e corrija a pontuação e o uso dos parágrafos quando necessário. 



O corvo e a raposa 

 

era uma vez um corvo descansando em uma árvore, tendo conseguido 
roubar um queijo da janela de uma casa. uma raposa andou por 
perto que sentiu o cheiro forte, viu o corvo e disse olá! Que dia 
bom, além de sua plumagem ser muito bonita. se encaixa muito bem. 
o corvo se sentiu muito bem com o que a raposa disse a ele. ele 
queria cantar para comemorar, abriu o bico, mas depois largou o 
queijo. A raposa, sorrindo, correu para o queijo e o pegou com a 
boca antes de cair no chão. Moral : preste atenção quando alguém lhe 
disser coisas boas. pode ser por interesse. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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