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Avaliação de Português- 5º Ano  

 

 Leia a notícia 

 
 
 

O ESTADO DE S. PAULO. Caderno Estadinho. 22 de setembro de 2007, p. 5. 

 



`1) Assinale a alternativa correta. 

 a) O  “amigo de quatro patas” que trabalha no Hospital São Paulo é:  

(         ) um gato siamês 

(         ) um cão da raça Golden Retriever 

(         ) um pônei treinado 

 

b)  O subtítulo “Terapeuta experiente” se refere a 

( ) um médico do HSP.     

(  ) Joe, um cão.             

( ) profissionais voluntários do HSP. 

 

c) Releia o trecho da notícia. 

 

  

 Os verbos destacados estão no tempo 

( ) pretérito.      

(  ) presente.     

( ) futuro.  

 

d ) Releia o terceiro parágrafo e a data em que foi publicada a matéria. Em que ano o “amigo de 

quatro patas” começou a trabalhar no hospital? 

 

          2005          2006                2007 

 

e)  Leia o trecho abaixo. 

GOLDEN RETRIEVER 
 
Quem não se lembra daquela cena do filme ET em que o menino e seu cão passeiam de bicicleta _____ 
Aquele cão peludo _____ maravilhoso _____ era um Golden Retriever _____  
          A origem precisa do Golden Retriever é incerta, mas a maior parte dos registros aponta que essa raça 
foi desenvolvida a partir da metade do século 19, por um criador escocês chamado Sir Dudley Majoribanks 
(Lorde de Tweedmouth), que buscava um cão de porte médio, excelente faro, habilidade para buscar a caça 
tanto na terra quanto na água, inteligente, obediente, fácil de treinar e calmo. (...) 
         O Golden Retriever é um cão robusto, de pelagem média e dourada e possui uma inconfundível 
meiguice de expressão. Por estas características, conquistou multidões e hoje é a segunda raça em número 
de filhotes registrados no Japão e terceiro na Inglaterra. Nos EUA fica na quarta posição, com mais de 64 
mil exemplares nascidos só no ano passado. 

Disponível em: <http: http://bloggoldenretriever-gold.blogspot.com.br/>. Acesso em: 27 abr. 

2016. 

Joe é bem treinado para o que faz. Quando está no hospital, ele anda devagar, não abana 

o rabo, nem pula, tudo para não incomodar os pacientes. 

   

http://www.caoesperto.com.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=39


O texto “Golden Retriever” é considerado:  

 (         )   texto  de divulgação científica 

(         )   uma crônica 

(         )   um poema 

 

2) Leia a frase  e identifique o discurso. 

“O Joe é um amigão da minha filha, ela espera sempre por ele”, diz Iraci Rodrigues, mãe 

da paciente Débora Cristina, de 16 anos. 

(         ) discurso direto 

(         ) discurso indireto 

 

 

3) Textos que apresentam dados sobre diversos tipos de obras artísticas, fazem a 

avaliação crítica delas, analisando suas características e emitindo julgamento sobre seu 

valor , referem-se a:  

(        ) sinopse 

(        ) resenha 

 

 

4) O estabelecimento de relação entre as situações ou acontecimentos narrados, de 

modo que a ideia do texto faça sentido, é o que chamamos de: 

(         ) coerência 

(         ) coesão 

 

 

5) São palavras cujos verbos são considerados da segunda conjugação: 

(          ) beber, correr, dever 

(          ) sorrir, partir, dormir  

(          ) ajudar, limpar, cantar 

 

 

 

6) Na frase “Para entender um esporte, é preciso conhecer suas características e 

suas regras.” Substituindo por pronomes oblíquos a frase seria: 

(         ) Para entender um esporte, é preciso conhecê-la. 

(         ) Para entender um esporte, é preciso conhecê-las. 
 


