
 

 

 

 

 

  1ª-AVALIAÇÃO  DE  LÌNGUA  PORTUGUESA -  1º  Bimestre – 

 Nome :  _____________________________________________________________ 

Série :4º  ANO         DATA:________________________ 

 

 

  Leiam  os textos  e assinale  a  resposta  correta . Alunos que  terão  acesso a  avaliação impressa . 

Alunos  que farão  de  forma  digital  deverão  construir  o gabarito    que  se  encontra  ao final  da  Avaliação . 

 Senhores  não  auxiliar  na resolução  das  Avaliações  oferecendo  respostas  prontas . 

QUESTÃO- 01– Leia  o  texto  abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse texto, no trecho “...onde o trabalho pintar!” (l. 2), a palavra destacada tem o mesmo sentido 
de 

A) apertar. 

 
B) colorir. 

C) desenhar. 
 

D) surgir. 
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Um é cinco, três é dez! 

Desce o morro todo dia, é preciso trabalhar. Na 

rua, no mercado, onde o trabalho pintar! 

Na esquina, não se aperta, trabalhando de engraxate. Já tem 

freguesia certa, porque engraxa com arte. 

No sinal, revende atento as ofertas do momento. 

Se faz frio, vende luva: quando chove, guarda chuva. 

“Um é cinco, três é dez” Repete um monte de vezes. E o 

preço sai parecido com a cara do freguês. 



 

 

 

Questão -2-  Leia  o  texto abaixo: 
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A borracha 

Você sabia que antigamente se usava a borracha natural para fazer pneus? Você sabe o que é a 

borracha natural? 

A borracha natural é um material elástico. Isto quer dizer se apertarmos, dobrarmos, 

esticarmos, ela sempre volta à sua forma natural. Além disso, é um material muito resistente, não 

se rompe facilmente. 

Por estas qualidades, a borracha natural era ideal para fabricação de pneus. 

A borracha natural é fabricada a partir de uma substância chamada látex. O látex é um líquido 

branco que sai do tronco de uma árvore chamada Hevea brasiliensis. Para extraí-lo se faz um corte 

no tronco e se coloca uma vasilha que cai de gota em gota. 

A principal região produtora da borracha natural da atualidade é a Malásia, no continente 

asiático. 

A borracha natural era utilizada para fabricar os pneus dos primeiros automóveis, hoje é 

utilizada para fabricar alguns tipos de solas de sapatos, chupetas e bicos de mamadeiras, luvas 

cirúrgicas entre vários outros usos. É muito útil. 

Fonte: SECULT. Caderno de Apoio à prática Pedagógica – 

Textos expositivos, 2007 p.7 

A finalidade desse texto é 
 

A) fazer uma propaganda. 

 

B) informar o leitor. 
 

C) noticiar um acontecimento. 
 

D) vender um produto. 
 

        Questão- 3 

A Casa 

Era uma casa  

Muito engraçada  

Não tinha teto 

 Não tinha nada 

 Ninguém podia  

Entrar nela, não 

 Porque na casa 

Não tinha chão [...] 

 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/. Acesso em: 20 nov. 2018. 

https://www.letras.mus.br/


 

 

 

Nesse texto, nos versos “Ninguém podia / Entrar nela não” (l. 5-6), o termo destacado refere-
se à 

 

A) casa. 

 

B) parede. 
 

C) rede. 
 

D) rua dos Bobos. 

****************************************************************************
******************************************* 

 

Questão-  4- Leia o texto abaixo. 
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O Menino Azul 

O menino quer um burrinho 
para passear. 
Um burrinho manso, que 
não corra nem pule, 
mas que saiba conversar. 

O menino quer um burrinho 
que saiba dizer 
o nome dos rios, 
das montanhas, das flores, 
— de tudo o que aparecer. 

O menino quer um burrinho 
que saiba inventar histórias bonitas 
com pessoas e bichos 
e com barquinhos no mar. 

Disponível em: 

https://www.pensador.com/frase/MjIzNzc2/.Acesso em: 23 ago. 

2019 

Esse texto é um exemplo de 
 

A) carta. 

 

B) conto. 
 

C) notícia. 
 

D) poema. 

https://www.pensador.com/frase/MjIzNzc2/


 

 

 

QUESTÃO 05 

 

 

 

 

 

Disponível em: 

http://turmadamonica.uol.com.br/tirinhasdomarce

linho/. Acesso em: 23 ago. 2019 

 
No segundo quadrinho desse texto, Cascão demonstra estar 

 

A) bravo. 

 

B) preocupado. 

 

C) surpreso. 
 

D) tímido. 

 

QUESTÃO 06 –Leia o texto abaixo. 

 
 

Razão maior 

Vizinhos e vizinhas 
chamaram o galo 
e mesmo as galinhas 
quiseram acusá-lo: 
O senhor galo não vale nada pois já 
não canta de madrugada. Mas logo o 
galo falou assim: 
Que caia chuva, que suba o rio, que 
haja calor ou faça frio, 
eu sempre canto, pobre de mim, 
Mas desta vez meu clarim entupiu, 
piu, 
piu. 

Sidônio Muralha 

 

http://turmadamonica.uol.com.br/tirinhasdomarcelinho/
http://turmadamonica.uol.com.br/tirinhasdomarcelinho/


 

 

 

Nesse texto, no trecho “quiseram acusá-lo” (l. 4), o termo destacado refere-se 

A) às galinhas. 
 

B) às vizinhas. 

 

C) ao galo. 
 

D) aos vizinhos. 
 

QUESTÃO 07 – 

 

 
Esse texto pertence ao gênero 

 

A) anúncio. 

 

B) cartaz. 
 

C) propaganda. 
 

D) tirinha. 
 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 08-Leia o texto abaixo. 
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Ataque de insetos 

 
Alguns insetos adoram sangue. Eles sobrevivem “roubando” o sangue de outros animais. 

Eles também roubam o sangue dos seres humanos. 

A boca de um mosquito lembra um tubo comprido. O mosquito pousa sobre nós, pica a pele 

com o tubo e chupa o sangue. No mesmo momento, ele deixa sua saliva na pele. Nosso corpo 

não gosta disso e reage. A zona ao redor da picada fica avermelhada e inflama. Em geral, não é 

necessário fazer nada, pois o organismo se recupera sozinho. 

Ferroadas são diferentes. Insetos como abelhas e vespas usam veneno quando se sentem 

ameaçados. Esses insetos podem injetar veneno em nós. Algumas pessoas são alérgicas às 

mordidas ou ferroadas. Essas pessoas têm reações bem mais fortes e podem necessitar de 

atendimento médico. 

 

Fonte: Coleção Era uma vez... o corpo. Rio de Janeiro: Ed. Globo, 1995. Texto adaptado. 

Esse  texto  foi  escrito  para: 

A) anunciar um produto. 
 

B) ensinar uma brincadeira. 
 

C) informar as pessoas. 

 

D) narrar uma história. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 09-Leia o texto abaixo. 
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Sonho real 

 
— Mãe, eu quero ser rei, amado por 

todo mundo. Com muita fama e muito 

dinheiro. 

Quando não estiver reinando, apareço na tevê, nos jornais e nas revistas, dou entrevista, 

faço comercial, gravo disco e jogo na Seleção. 

— Rei administra o seu povo e não fica só no oba-oba, 

meu filho. E, depois, nem tem rei mais, quase só 

presidentes ... 

— Xi! Já vi que você tá boiando! ... 

Não quero ser rei da pátria, não quero nada disso. 

Quero ser um rei mais importante quero ser rei do futebol!!. 

Fonte: JOSÉ, Elias. Segredinhos de amor. São Paulo: Moderna, 1991, p. 18 

 
Nesse texto, o trecho “— Xi! Já vi que você tá boiando! ...” (l. 7), apresenta uma 

linguagem típica de 

 

A) conversas entre amigos. 
 

B) entrevistas de emprego. 

 

C) livros didáticos. 
 

D) textos formais. 
      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 10 

 
Leia o texto abaixo. 
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O galo e a pedra preciosa 

 
Um Galo, que procurava no terreiro, alimento para ele e suas galinhas, acaba por encontrar uma 

pedra preciosa de grande beleza e valor. Mas, depois de observá-la por um instante, comenta desolado: 

— Se ao invés de mim, teu dono tivesse te encontrado, ele decerto não iria se conter diante de 

tamanha alegria, e é quase certo que iria te colocar em lugar digno de adoração. No entanto, eu te achei 

e de nada me serves. Antes disso, preferia ter encontrado um simples grão de milho, a que todas as 

joias do Mundo! 

 

Moral da História: 

A necessidade de cada um é o que determina o real valor das coisas. 

Disponível em: 

www.sitededicas.com.br. 

Acesso em 21 nov. 2018. 

Esse texto é 

A) uma fábula. 
 

B) uma lenda. 

 

C) uma notícia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sitededicas.com.br/
http://www.sitededicas.com.br/


 

 

 

 
 Gabarito - Avaliação  de Lìngua Portuguesa  : 
 Nome completo:  ____________________________ 

Data:26/04/2021 

                                                                    Utilizem   as linhas  do  caderno   como refêrencia –  
                                                                     Enviar  fotos  somente do  gabarito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

2ª-AVALIAÇÃO  DE  LÌNGUA  PORTUGUESA -  1º  Bimestre – 

 Nome :  _____________________________________________________________ 

Série :4º  ANO         DATA:  26 /04/2021 

  Para  a  Avaliação  é necessário  que    Construa  uma folha  de  respostas, devidamente  
organizada .    Sugestão  ao final  d a Avaliação. 
  Texto  1-Os dois sapos 

 
 
       Numa empresa de laticínios, dois sapos desastradamente saltaram para dentro de um balde de 
leite cremoso. 
        -- É melhor desistir – coaxou um dos sapos, depois de tentar em vão sair do balde. – Vamos 
morrer! 
       
 
      -- Continua a nadar! – disse o segundo sapo. – Havemos de encontrar maneira de sair deste 
atoleiro! 
        -- Não adianta! – disse o primeiro. – Isto é grosso demais para nadar, mole demais para saltar e 
escorregadio demais para rastejar. Um dia temos mesmo de morrer, por isso, tanto faz que seja 
esta noite. 
        Afundou-se no balde e acabou por morrer. 
        O amigo porém, continuou a nadar, a nadar, a nadar, e quando amanheceu, viu-se 
encarrapitado num monte de manteiga que ele, sozinho, havia batido. 
        Lá estava o sapo, com um sorriso, comendo as moscas que enxameavam, vindas de todas as 
direções. 
        Moral da Estória: Não há conquista sem luta... 
 
                                                                       Fábula ESOPO 
Entendendo a fábula: 
 
01 – De que se trata esta fábula? 
 
________________________________________________________________________ 
  02 – Para que serve uma fábula? 
(   ) Divertimento. 
(    ) Informação. 

https://1.bp.blogspot.com/-0UPB6v5Dceo/XPKPb6te2tI/AAAAAAAAKVM/PDpzBVqxK3MdszdookLNzPLObyFNHzn_QCLcBGAs/s1600/SAPOSS.jpg


 

 

 

(    ) Ensinamento. 
 
03 – Quem são os personagens dessa fábula? 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
04 – Em que local se passa a história? 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
   05 – As respostas e os argumentos que o primeiro sapo apresentou ao seu amigo: 

a)   Eram pessimistas. 
b)   Foram respostas e argumentos otimistas. 
c)   Foram respostas com fundamento, válidas e justas. 
 
06 – O autor quis sugerir no final da história, que ____________, e que o primeiro sapo afundou-se no 

balde e acabou por morrer. 
a)   Podemos explorar os mais fracos. 
b)   Não há conquista sem luta... 
c)   É melhor ser pessimista do que otimista. 
 

07 – Explique, com suas palavras, a moral da história. 
      ____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Texto  : 2-   A LEBRE A TARTARUGA 
 

 
 
        “Apostemos, disse à lebre  
        a tartaruga esperta, 
        que eu chego primeiro ao alvo  

https://2.bp.blogspot.com/-evVUwglHlWM/WuTOltXMKCI/AAAAAAAAGEM/pmmsOZabSvYiTw5P7ec9Yl2NsEuGdlhZgCLcBGAs/s1600/LEBRE.jpg


 

 

 

        do que tu, que és tão ligeira!”  
 
        Dado o sinal de partida, 
        Estando as duas a par, 
        a tartaruga começa  
        Lentamente a caminhar. 
 
 
       A lebre tendo vergonha 
        de correr diante dela,  
        tratou a tal vitória  
        de mentira, sem valor. 
 
        Deita-se, e dorme o seu pouco; 
        ergue-se, e põe-se a observar 
        de que parte corre o vento,  
        e depois torna a deitar.  
 
       Deita uma vista d’olhos 
       sobre a caminhante lerda, 
       inda a vê longe da chegada, 
       e a dormir de novo torna. 
 
      Olha, e depois que a vê perto,  
      começa a sua carreira,  
      mas então apressa os passos  
      a tartaruga esperta. 
 
      À meta chega primeiro 
     apanha o prêmio apressada, 
     pregando à lebre vencida 
     uma grande vaia. 
 
     Não basta só haver posses 
     para obter o que queremos. 
     É preciso pôr-lhe os meios, 
     senão, atrás ficaremos. 
 
    O tamanho do frasco não desprezes 
    do que pode nele existir, 
    porque um anão acordado 
    mata um gigante a dormir. 
 

(Livro Fábulas de La Fontaine editora Martin Claret - adaptação) 
 
Entendendo o texto: 
 
07 – De acordo com o texto, é correto afirmar: 



 

 

 

       A – (    ) A tartaruga venceu a corrida por ser um animal mais veloz do que a lebre. 
       B – (     ) A lebre vaia a tartaruga quando esta apanha o prêmio no final da corrida. 
      C – (      ) A humildade da lebre fez com que perdesse a corrida. 
       D – (     ) A lebre estava confiante, pois tinha certeza de sua vitória. 
       E – (       ) No início da corrida, a tartaruga disparou. 
 
08 – Identifique a relação estabelecida pelo conectivo destacado no verso abaixo: “para obter o que 
queremos.” 
        A – (      ) conseqüência 
       B – (       ) condição 
       C – (      ) finalidade 
       D – (       ) solução 
       E – (        ) explicação 
 
 09 -   Registre   em  sua folha  de resposta . o trecho  abaixo  da  Fábula  “  A   galinha  dos ovos  de  
ouro “ ,acrescentando  os  Sinais  de  Pontuação  adequados . 
 

Querido  acorde   Olhe o que eu encontrei no ninho da galinha que compramos ontem   
     O marido acordou   olhou o ovo dourado   pegou   mediu  lambeu   pesou e finalmente  soltou 
um grito  Mulher, isso é ouro puro! Estamos ricos 
 

  
10 -  Compare  as duas  fábulas  e observem  a  organização  dos  textos :  E  assinale a  alternativa  
correta  
     (    A )  Os  textos  1 e  2 estâo  oraganizado  em  prosa . 
     (    B )  O  textos  2  está  orgazizado  em  prosa . 
     (    C )  O  textos  1    está  oraganizado  em  prosa  e  o  texto  2  está  organizado  em  versos  . 
********************************************************************************* 
 
  Folha  de  respostas 
Avaliação  de Lìngua Portuguesa  : 
 Nome completo:  ____________________________ data:26/04/2021 

Questões  Respostas  

Questão 1  

Questão 2  

Questão 3  

Questão 4  

Questão 5  

Questão 6  

Questão 7  

Questão 8  

Questão 9  

Questão 10  

  Pule  linhas  entre  as  questões .  E  capriche  na letra . 


