
 
 

Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. 
Paulo Freire 

Escola Municipal Maria da Penha Marins Siqueira 
“Educação, Amor e Cidadania” 

              Aluno (a):______________________________________  Ano:______ 
              Prof. (a):__________________                                            Data:__ /__ /_____ 

 

“Olimpíadas e Cidadania: Valores para Vida.” 
 

Avaliação de Língua Portuguesa 
 

TEXTO I: A _________ 
 

Eu levo chute 
Mil cabeçadas 
Bato no peito, 
Faço a jogada 
Eu rolo, rolo 
Eu pulo, pulo 
Bato na trave 
Se o jogo é duro 
 

Eu levo bico, 
Às vezes furo 
Se batem forte 
Eu pulo o muro 
Faço a alegria 
Da garotada 
Se estou de fora 
Não tem pelada 
       (...) 
 

(Cd Trem da Alegria, 1988 – BMG Ariola) 
 

01. O poema acima foi musicado e seu tema / 

personagem é um esporte muito famoso.   
Ele estará presente nas olimpíadas.  Que esporte 
é esse?   (03) 
________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
 

02. Agora que você já descobriu o esporte, 
escreva o título do poema que está faltando. (02) 
 

03. Retire do texto o que a criançada faz com a 

personagem.   (05) 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 

04. Reescreva as frases corretamente, trocando 
as palavras destacadas por seus diminutivos.(05) 
 

a) “...bato no peito, faço a jogada...” 

________________________________________
________________________________________ 
 

b) “...bato na trave se o jogo é duro...” 

________________________________________
________________________________________ 
 

c) “...eu levo bico, as vezes furo...” 

________________________________________
________________________________________ 
 

d) “...se batem forte, eu pulo o muro...” 

________________________________________
________________________________________ 
 

e) “...faço a alegria da garotada...” 

________________________________________
________________________________________ 
 

TEXTO II: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. Marque a alternativa que possui somente as 
palavras no singular.   (05) 
 

a) tradição - dinheiro - ideias. 
b) fórmula - pobres - ricos. 
c) topo - casos - medalha. 
d) ideias - nações - corredores. 
e) velocidade - fenômeno - brincadeira. 

 

VALOR: 50 

NOTA: ____ 

 

Segredos olímpicos 
Folha de São Paulo 

 

   Tradição, genética, dinheiro, ideias inovadoras, 
treinos exaustivos. Não existe fórmula única para 
se transformar em potência em um esporte. 
   Como uma das nações mais pobres da África se 
tornou uma fábrica de corredores? Por que o país 
mais populoso do mundo se apegou à raquete e à 
bolinha? Basta um olhar mais atento para o 
quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos 
para descobrir países que protagonizam domínios 
acachapantes em algumas modalidades, outros 
que desenvolveram o caminho rumo ao topo com 
planos claros e atenção aos detalhes, ou aqueles 
que surpreendem por contrariarem todas as 
expectativas e se destacarem apesar da 
diversidade. 
   Não existe fórmula única. Mas casos 
emblemáticos apontam caminhos para a medalha. 
A mistura de graça e trabalho duro da imbatível 
Rússia na ginástica rítmica, a aptidão física e a 
incrível capacidade de treinar dos corredores 
quenianos, a tradição da força no Irã, a união da 
paixão britânica pela velocidade do ciclismo com a 
ciência, a brincadeira barata de criança que se 
tornou mania e fez da China fenômeno no tênis de 
mesa. 
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06. Complete as frases corretamente com os artigos definidos.    (05) 
 

a) “...Por que ___ país mais populoso do mundo...” 

b) “...surpreendem por contrariarem todas ___ expectativas...” 

c) “...apontam caminhos para ___ medalha...” 

d) “...desenvolveram ___ caminho rumo ao topo...” 

e) “...Rússia na ginástica rítmica, ___ aptidão física...” 
 

07. Complete as frases corretamente com os artigos indefinidos.     (05) 
 

a) “...se transformar em potência em ____ esporte.” 

b) “...Como ____ das nações mais pobres...” 

c) “...se tornou ____ fábrica de corredores...” 

d) “...Basta ____ olhar mais atento...” 

e) O texto II é ____ notícia. 

 

08. Complete a cruzadinha com os substantivos femininos de acordo com as informações. Preste 
atenção, pois alguns substantivos servem tanto para o homem quanto para a mulher.    (08) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
09. Complete os textos abaixo com a ortografia correta (AS, ES, IS, OS, US) ou (S / Z):     (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1  O        

  2   L        

 3    I        

  4   M        

     P        

5     I        

 6    A        

7     D        

    8 A        

 

Substantivos: 
 

1 - boxeador. 
2 - velejador. 
3 - tenista. 
4 - remador. 
5 - ciclista. 
6 - nadador. 
7 - jogador. 
8 - cavaleiro. 
  

VINÍCIUS 
   Vinícius é o m___cote oficial dos 

Jogos Olímpic___ 2016 no Brasil.    

   Seu nome é uma homenagem ao 

grande poeta da Bossa Nova, 

Viníci___ de Mora___.  

   Ele é uma m___tura “animal” de 

tod___ os bichos brasileiros. 

   Nasceu da explosão de alegria 

quando disseram que o Rio de 

Janeiro ia ser a casa dos Jogos 

Olímpicos. 

 

TOM 
   Tom ganhou o nome do maestro 
que cantou os encantos e bele__as 
do Bra__il.  
   Ele é o mascote dos Jogos 
Paralímpicos, uma criatura mágica, 
mistura de todas as plantas das 
florestas brasileiras. 
   Seu poder especial é saber usar a 
cabeça.  É verdade!  Para re__olver 
qualquer parada, ele tira de sua 
cabeleira de folhas os objetos mais 
malucos.  Afinal, ele conhece os 
segredos da nature__a e sabe que 
com criatividade, inteligência e 
vontade a gente chega onde qui__er. 

 

 

 

Ótima prova pra você! 


