
 
Atenção: enviar no e-mail- anapalberton.ap@gmail.com em arquivo PDF ou deixar no colégio até o dia 17-07.  

Leia esta pequena Autobiografia do escritor Álvaro Cardoso Gomes para responder às questões a seguir: 
 
 
Álvaro Cardoso Gomes - Sou de Batatais, cidade do interior paulista, onde nasci em 28 de março de 1944. 
Mas pouco vivi lá. Quando eu tinha quatro anos, a família mudou-se pra Lucélia e, depois, pra Americana. 
Meu pai era de Patos, na Paraíba, minha mãe, paulista. Fui uma criança comum, que fazia bastante 
traquinagem, mas sempre gostei de ler. Quando pequeno, a coisa mais comum era me verem com um 
livro nas mãos. Geralmente, lia livros de aventuras, histórias de fadas, tudo, enfim, que pudesse alimentar 
minha imaginação. (...) 
 

Fonte: http://www.wagnerlemos.com.br/alvarocardoso.htm 
 
 
1-) Assinale a única alternativa que NÃO corresponde ao gênero biografia. 
 
a) Narração de vida. 
b) História pessoal que revela interesse pessoal ou geral. 
c) Na autobiografia a pessoa fala da própria vida. 
d) Nunca é neutra ou desprovida de avaliações. 
e) É sempre fictícia, ou seja, irreal.  
 
2-) Na autobiografia de Álvaro Cardoso Gomes temos um narrador: 
 
a) Em primeira pessoa. 
b) Narrador em terceira pessoa. 
c) Narrador neutro. 
d) Narrador em primeira pessoa neutro. 
e) Narrador em terceira pessoa neutro. 
 
3-) Sobre o gênero biografia, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) Pode-se escrever tanto biografias de pessoas que já morreram como daquelas que ainda estão vivas. 
b) Biografia é um texto escrito para apresentar aos leitores interessados dados e fatos sobre a vida de 
alguém. 
c) Muitas vezes, o biógrafo baseia-se no trabalho de outros que já tenham escrito sobre a mesma 
personalidade. 
d) A autobiografia é escrita em primeira pessoa do singular. 
e) Só é possível escrever biografias de pessoas que já morreram. 
 
4. Leia as frases a seguir, e marque, respectivamente as classificações corretas das palavras destacadas. 
 
I- Einstein me fez ter vontade de ser cientista. 
II- Nós vamos ao parque hoje. 
III – Pegue a carteira para mim. 
 
a) Pronome possessivo, pronome pessoal do caso reto, pronome oblíquo átono. 
b) Pronome oblíquo átono, pronome pessoal do caso reto, pronome oblíquo tônico. 
c) Pronome oblíquo tônico, pronome pessoal do caso reto, pronome oblíquo átono. 
d) Pronome oblíquo átono, pronome possessivo, pronome indefinido. 
e) N.D.A. 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Normal.   

Professora: Ana Paula Alberton -            Série: 7º Ensino Fundamental  

ALUNO: ___________________________________________________ 

AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA e LITERATURA 

2º Bimestre 

mailto:anapalberton.ap@gmail.com


5. Assinale a frase que completa corretamente o enunciado: “Tu 
não_________________________________________________________” 
a) te mudaste para a Itália sem razão. 
b) me mudaste para a Itália sem razão. 
c) lhe mudaste para a Itália sem razão. 
d) se mudaste para a Itália sem razão. 
e) nos mudaste para a Itália sem razão. 
 
6. Sobre o grau do adjetivo, a frase “Isabela era uma garota muito especial.” , está no 
a) Grau superlativo relativo de superioridade. 
b) Grau superlativo absoluto analítico. 
c) Grau analítico absoluto sintético. 
d) Grau superlativo comparativo de igualdade. 
e) Grau superlativo comparativo de inferioridade. 


