
Avaliação Diagnóstica – Português  3º Bimestre 
Escola________________________________________________ 
Aluno (a): _____________________________________________ 
Professora: ___________________Data: ____/____/______     
 
1 – Leia o texto abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLLOTTINI, Renata. Cafá com leite. São Paulo: Quinteto Editorial, 1988 
 

a) O assunto desse texto é: 
A) Arrumação do jardim.                 B) Conserto do telhado. 
C)Um passeio no parque.              D) Um pai que trabalha fora. 

 
b) De acordo com esse texto, o pai trabalha fora porque precisa: 

A) Consertar o telhado.                B) Comprar rosas para o jardim. 
D)Pagar os passeios da família.  D) Sustentar os meninos. 
___________________________________________________ 

 
2 – Leia a tirinha abaixo. 
 

 

O pai 
O Pai, por que só trabalha? 
Era melhor pai em casa, 
pai no jardim vendo rosa, 
pai consertando o telhado, 
mas  o Pai, trabalha fora. 
Era melhor pai passeando, 
no parque correndo junto 
pai ensinando a lição 
pai vendo televisão. 
 

Mas, o Pai trabalha fora 
pra sustentar os meninos. 
- Pai, por que você não canta? 
- E eu lá sou passarinho? 

Eu não entendo 
essa história de 
dentes de leite. 

Eles não são 
bons? Por que 
têm que ser 
trocados? 

Fico 
revoltada em 
ter que trocar 
uma coisa 
que ainda me 
serve! Além 
disso... 

...A situação 
não está tão 
boa para a 
gente ficar 
desperdiçando 
dentes! 



a) A menina desse texto 
A) Chora de tristeza ao verificar que está trocando dentes. 
B) Está trocando seus dentes de leite e não gosta disso. 
C) Reclama da dor que sente ao trocar os dentes. 
D) Usa o espelho para observar a beleza dos seus dentes. 
__________________________________________________ 

3- Leia o texto abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornal Comunitário Nova Cachoeirinha. Ano III. N. 19. Julho/2007 

a) De acordo com esse texto, onde há maiores informações sobre o 
cadastramento de Pitbull? 

A) Com os proprietários de cães. 
B) Em um jornal comunitário. 
C) Junto ao Serviço de Zoonose. 
D) Nas leis de Belo Horizonte. 

 

4 – Leia o texto abaixo. 

  

Geleiras 24.000.000 

Água subterrânea 4.000.000 

Lagos e reservatórios superficiais 155.000 

Solo 83.000 

Atmosfera 14.000 

Rios 1.200 
www.purproxy.com.br/terraqua.html 

a) A menor quantidade de água doce no planeta está concentrada 
A) Na atmosfera.              C)    No solo. 
B) Em rios.                        D)   Em geleiras 

NÃO PERCA O PRAZO PARA FICAR LEGAL 
 

 O proprietário de cão da raça Pitbull deve procurar o Serviço 
de Zoonose da prefeitura de Belo Horizonte a fim de regularizar a 
situação do seu animal. 
 O proprietário deverá fazer o cadastro do seu cão, que também 
passará por um exame de sangue preventivo de leishmaniose. 
 Para maiores informações é só ligar para o Serviço de 
Zoonose nos números 3277-7411 ou 3277-7413. 
 Não espere o prazo acabar. Não deixe o seu animal de 
estimação ser um fora da lei! 

http://www.purproxy.com.br/terraqua.html


5 – Leia o texto abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Nesse texto, quem conta a história é 

A) A Alice.                              C)  A Chapeuzinho. 
B) O João.                             D)  O narrador. 

 
b) Nas frases seguintes, há uma opinião em  

A) “Alice convidou seus amigos” 
B) “Andaram milhas e milhas” 
C) “Chegou em cima da hora.” 
D) “O fim de semana foi tão bom...”. 

 
5 – Leia o texto abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://recreionline.abril.com.br/fique_dentro/animais 

 

Uma história atrapalhada 
 

 Alice convidou seus amigos para passar um fim de semana 
com ela. 
 Branca de Neve e Cinderela andaram milhas e milhas até a 
casa da menina, no País das Maravilhas. 
 Chapeuzinho, com seu cestinho vermelho, foi pela estrada 
afora. Chegou em cima da hora. 
 O Gato disse para a Alice: 
 - Se alguém faltar, eu calço minhas botas e vou depressa 
buscar. Voltou com a Bela querida, que sempre se atrasava, pois 
vivia adormecida. 
 - O fim de semana foi tão bom... - falou João para Maria – 
Melhor ideia eu não teria. 

 

Diga lá meu camarada, 
quantos contos de fada 

você encontrou 
nesta história atrapalhada! 

 
 
 
 
 
  

você encontrou 
nesta história atrapalhada?! 

 

OS DINOSSAUROS 
 

 Os dinossauros habitaram a Terra entre 230 e 65 milhões de 
anos atrás. Portanto, eles existiram durante 165 milhões de anos. 
Nenhum ser humano conviveu com esses répteis, pois o homem, 
como nós o conhecemos hoje, apareceu somente há 150 mil anos. 
 Mas deixaram ossos e muitas pistas dos dinossauros, e assim 
podemos entender como essas criaturas viveram e imaginar como 
eram. 



a) Esse texto serve para 
A) Alertar as pessoas sobre o perigo dos dinossauros. 
B) Divertir os leitores com histórias de dinossauros. 
C) Informar sobre a existência de dinossauros na Terra. 
D) Solicitar às pessoas que tenham respeito aos animais. 

 
6 – Leia o texto abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUZA, Flávio. Jack Brodóski no coração da Amazônia. Companhia das 
Letrinhas, p28. Fragmento. 

a) Qual é o assunto principal desse texto? 
(   ) A importância dos rios da Amazônia. 
(   ) A vida na região da Amazônia. 
(   ) As cidades e vilas amazônicas. 
(   ) As fontes de produção de energia. 
 
7_ Leia o texto abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 É impossível falar da Amazônia sem mencionar seus rios. Eles 
simbolizam a própria vida da região, tanto a do homem como a de 
todos os outros seres. 
 A maioria das cidades e vilas amazônicas está localizada à 
beira de rios. Isso porque os rios, além de serem fontes de água e 
comida para a população, são as principais vias de transporte da 
região, pois parte deles é navegável graças a pouca inclinação do 
relevo. 
 Pelos rios da Amazônia navegam desde pequenas canoas até 
navios de carga, que entram na região pelo mar. 
 Os rios são também fonte de produção de energia. 

Como a Fidência se gabasse de discreta, seu marido 
resolveu tirar a prova. E para isso, uma noite acordou- a com ar 
assustado, dizendo: 

_ Que estranho fenômeno, Fidência. Pois não é que 
acabo de botar um ovo? 

_ Um ovo?! _ exclamou a mulher, arregalando os olhos. 
_ Pois é para ver. E cá está ele, ainda quentinho. Mas 

escute, é preciso que isso fique em segredo absoluto entre nós. 
Você bem sabe como é o mundo. Se a notícia corre, começam 
todos a troçar de mim e acabam pondo- me apelido. Segure, pois, 
a língua. Nunca diga nada a ninguém.    

 
LOBATO,Monteiro.Obra infantil.Segredo de mulher. 



Na expressão “Um ovo?!”, a pontuação indica: 
(   )  Alegria            (   )  Espanto           (   )  Medo              (   ) Raiva 
 
8) Leia o texto e responda a questão: 

 
                                      Fragmento do livro “ A verdadeira história dos três porquinhos”. 

 

O narrador da história é: 
 

(   ) Porquinho       (   ) Coelhinho         (  ) Homem     (   ) Lobo Mau 
 

9) Observe a tirinha e crie um texto: 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Eu não sei como começou todo este papo de Lobo Mau, 
mas está completamente errado. 

Talvez seja por causa de nossa alimentação. 
Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichos 

engraçadinhos como coelhos e porquinhos. É apenas nosso jeito 
de ser. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha todos iam 
achar que você é Mau. 

Mas por que você não 
quer brincar mais de 
casinha comigo 
Cebolinha? 

Adivinha! 


