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Nesta aula faremos a devolutiva da avaliação de Língua Portuguesa é muito importante a

participação na aula online  pois faremos uma aula explicativa da avaliação tirando as dúvidas dos alunos.

DEVOLUTIVA DA  AVALIAÇÃO BIMESTRAL – LÍNGUA PORTUGUESA

1. Leia o trecho inicial de uma história:

Numa bela manhã de domingo, após tratar o gato e o peixinho, a

família saiu para passear. Antes, porém, por precaução, Duda colocou o

aquário bem no alto e, brincando, falou para o Gato cuidar bem do

amiguinho. O Gato balançou o rabo, fez piruetas, enroscou-se na perna do

menino, [...] sentou-se e ali ficou.

Lenira Almeida Heck. O peixinho e o gato. 2. Lajeado, RS: UNIVATES, 2005.

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/eu00002b.pdf>. Acesso em: 6 dez. 2017.

Marque a alternativa que indica a provável razão de o menino ter colocado o aquário bem
no alto:

a) No alto era um lugar mais fresquinho e arejado.

b) Lá do alto, o peixinho teria uma visão melhor do lugar onde estava.

c) Lá no alto seria melhor para o Gato cuidar do peixinho.

d) No alto, seria mais difícil o Gato conseguir pegar o peixinho.



2. Reescreva a frase a seguir, retirada do texto da questão 1, substituindo a palavra
destacada por uma expressão de sentido equivalente.

Antes, porém, por precaução, Duda colocou o aquário bem no alto [...]

3. Leia a frase a seguir e faça o que se pede.

Ontem meu avô me disse que a visão do tubarão é sete vezes melhor

que a visão de um homem.

Releia as três palavras destacadas:

AVÔ VISÃO TUBARÃO

Pinte a sílaba tônica, isto é, a sílaba falada com mais intensidade em cada uma delas.
Observe as sílabas pintadas e marque a alternativa adequada que completa a frase abaixo.

As três palavras são

a) oxítonas.

b) paroxítonas.

c) proparoxítonas.

d) monossílabos tônicos.

4. Leia o trecho de uma história.

Na imensa planície africana existia um leão com dentes enormes e
afiados. Chamava-se Praxedes. Era só o Praxedes abrir sua boca, balançar a
densa juba e fazer explodir seu urro, ouvido a 50 quilômetros de distância,
para que toda a floresta tremesse de medo. Os macacos trepavam até os
galhos mais altos, as hienas paravam de sorrir e corriam mais do que os
veados, os outros leões abaixavam a cabeça e enfiavam o rabo entre as
pernas.

[...] Tarcisio Lage. O leão Praxedes. Disponível em: < www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ea000464.pdf >.

Acesso em: 18 nov. 2017.



Releia a frase:

Na imensa planície africana existia um leão com dentes enormes e

afiados.

Assinale o sinônimo mais adequado para substituir a palavra destacada.

a) Pequena

b) Deserta

c) Selvagem

d) Grande

5. Releia o texto da questão anterior. Marque a alternativa com a palavra que melhor
caracteriza o leão Praxedes.

a) Gigantesco.

b) Assustador.

c) Barulhento.

d) Medroso.

6. Leia o trecho de uma história:

[...]

— Eu preciso contar uma coisa pra vocês... Minha avó, quando eu era

pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo

uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e

dois ouvidos; por isso, nós temos que mais ouvir do que falar. E mais: nem

tudo o que ouvimos, devemos passar adiante, pois quem conta um conto,

aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso,

nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que em boca

fechada não entra mosquito...

[...]
Abel Sydnei. Conto ou não conto? Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br/

download/texto/ea 000337.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2017.



Leia as alternativas e marque a que indica quem é a personagem da história:

a) Uma menina muito pequena

b) Uma menina e sua avó

c) A própria narradora, pessoa que está contando a história

d) Todas as pessoas que gostam de segredos.

7. No trecho lido na questão anterior, a avó da narradora, para aconselhar a neta, usa um
“ditado popular”. Ditados populares são frases que o povo diz e que vão passando de
geração a geração.

Copie do texto o ditado popular que a avó usa para ensinar à neta que não se deve sair
falando coisas que ouvimos porque sempre podemos contar de outro jeito.

8. Leia as duas mensagens a seguir.

Texto 1

Sra. Silva,

Seu pedido já foi encaminhado ao

Correio. Deverá chegar brevemente

em sua casa.

Atenciosamente,

Lojas Flores

Texto 2

E aí, galera?

Tudo legal pro jogo no sábado?

É às 3 da tarde, tá?

Rafa.

Clipartion/<clipartion.com>

Em qual das duas mensagens há uma linguagem mais informal, isto é, mais espontânea e
mais próxima do seu dia a dia? Copie uma palavra que pode mostrar que a mensagem que
você indicou é mais informal.



9. Leia a carta a seguir.

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2017.

Querida Raquel,

Como você está?

Estou preparando uma viagem para o próximo mês, quero ir à Bahia.

Você gostaria de ir comigo? Acho que será muito divertido viajar com
você.

Aguardo sua resposta para podermos planejar a viagem.

Um beijo,

Talita

Texto escrito pelas autoras.

Copie da carta o que se pede:

a) A saudação: _____________________________________________

b) A despedida: ____________________________________________

10. Leia.

A borboleta azul

[...]

Mas o tempo passou... Fifi, agora, se preparava para a grande
transformação; então saiu à procura de um lugar bem tranquilo.

Depois de caminhar muito, encontrou uma árvore que ficava próxima
à toca do Coelho Amarelo.

Lá chegando, subiu, ajeitou-se sobre o tronco e lá ficou, sem comer
nem beber, num jejum total.

Ao seu redor, teceu uma casca marrom e, dentro dela, adormeceu por
vários dias.

[...]

Lenira Almeida Heck. A borboleta azul. Lajeado, RS: Univates, 2006.

Disponível em: < www.dominiopublico.gov.br/download/texto/eu000004.pdf >. Acesso em: 10 Jan. 2018.

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/eu000004.pdf


Se as coisas acontecessem ao contrário com Fifi, como poderia ser escrito esse trecho da
história? Para saber, dê os antônimos das palavras destacadas nas frases.

A) Tranquilo

B) Próxima

C) Adormeceu


