
 

Senhores pais ou responsáveis, 

 

Informamos que segue abaixo a tabela da semana de avaliações do 3º bimestre. 

 

Orientações: 

• Quarta-feira: Atividade normal na plataforma; 

• Quinta-feira: Além da Avaliação de Arte, ficarei a disposição no PLANTÃO DE DÚVIDAS; 

•  Sexta-feira: Além das Avaliações de Educação Física e Inglês, ficarei a disposição no PLANTÃO DE DÚVIDAS. 

 

• Na semana de recuperação os alunos farão as atividades da plataforma normalmente. Aqueles que ficarem de 
recuperação, a professora enviará uma mensagem via WhatsApp. 
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Avaliação de Língua Portuguesa – 3° bimestre 

Neste bimestre conhecemos várias manifestações do folclore. 

1- Leia o texto abaixo e responda: 

 
a) Esse texto é: 

(      ) Uma cantiga.     (      ) Um trava-Língua.      (      )Uma parlenda.       (      )Um adivinha. 

 

b) Circule a sílaba tônica das palavras abaixo. 

bruxa                                                                        castelo            
                                        manteiga                              

   assombrado     
                                                                                              pão                                         
             faca                                                    noite 
2- O que é folclore? Que dia é comemorado? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 3- Leia a lenda abaixo e responda: 

 
a) O boto aparece geralmente: 

 
 
b) Quais são as características do Boto? 
_____________________________________________________________________________ 

  
c) O que o Boto fazia com a moça que ele escolhia? 

_______________________________________________________________________ 
  

d) Boto é uma palavra: 
(      ) oxítona              (       ) paroxítona                       (     ) proparoxítona  

 
 

4- Ao digitar a adivinha todas as palavras ficaram juntas. Leia e escreva corretamente. 
 
 OQUEÉ,OQUEÉ?CAIEMPÉECORREDEITADO?ACHUVA. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5- Indique as características de cada personagem: 

  

                                                     

                                                                                

                                                                  

              Boto-cor-de-rosa 
Reza a lenda que em meio a Amazônia, quando é 

época de festa junina, um Boto-cor-de-rosa sai das 
profundezas das águas dos rios da região durante a noite 
estrelada. Mas, o que era cauda com barbatana, viram pés 
viçosos de um ser que aos poucos se transforma em homem. 

Dono de um estilo comunicativo, galã e conquistador, 
o Boto escolhe a moça solteira mais bonita e leva para o 
fundo do mar. 

 ( A ) Iara                                                                                              
 ( B ) Curupira                                                                                            

Boa prova! 


