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Avaliação de Português 
 
 

1. “Aonde fica a saída?", Perguntou Alice ao gato que ria. 
”Depende”, respondeu o gato. 
”De quê?”, replicou Alice; 

     ”Depende de para onde você quer ir...” 
 
Trecho do livro "Alice no País das Maravilhas". Nesse livro o tipo de texto 
empregado é: 
 
(  ) Fábula                                                   (  ) Conto 
(  ) Ficção Científica                                   (  ) História Fantástica 
 
 
2. Os gráficos, infográficos e mapas costumam vir acompanhados de um 

tipo de texto que serve para contextualizar as imagens apresentadas ou 
mesmo acrescentar informações ao tema. Esse tipo de texto é conhecido 
como: 

 
(  ) Divulgação Científica                           (  ) Informação Publicitária 
(  ) Legenda 
 
 
3. Os gráficos expressam visivelmente: 
 
(  ) dados numéricos e informações sobre determinado assunto. 
(  ) fatos do senso comum. 
(  ) história de uma cidade. 
(  ) título, data e fonte de onde as informações são tiradas. 
 
4. Retire do texto os elementos de coesão e reescreva-os abaixo. 

 
Carrinho de caixa de leite. 
 
Primeiro faça furos no centro das tampinhas de refrigerante, para fazer as 
rodinhas. 
Em seguida, posicione uma das pontas do palito na tampinha e aplique 
cola quente. Deixe secar muito bem. 
Agora, posicione os palitos encapados com os canudos em outras duas 
tampinhas de garrafa descartáveis e aplique cola quente. 
Finalmente, cole as “rodas” em uma das partes da caixa de leite ou da 
caixa de suco. E deixe secar muito bem antes de manusear a peça. 



 
 

5. Reescreva as orientações abaixo usando o verbo destacado no infinitivo. 
 
- Levante a mão quando quiser falar. 

 
- Para corrigir as atividades, aguarde ser chamado. 

 
- Estude para tirar boas notas. 
 

6. O modo imperativo indica um acontecimento. 
 
 (  ) verdadeiro 
 (  ) Falso 
 
7. Faça a correspondência dos modos - indicativo ou subjuntivo ou 

imperativo dos verbos. 
 
Subiam                                                       Subjuntivo 
 
Respeite                                                     Indicativo 
 
Ganhasse                                                  Imperativo 
 
 

8. Reescreva as palavras abaixo acrescentando o prefixo correto: (super, 
in, des) 
 
Feliz, mentir, colorir, gostar, mercado. 
 
 

9. Responda qual é a função do til, do apóstrofo e do trema? 
 

10.  O que são conjunções? 
 

11. Assinale a alternativa que contém somente conjunções. 
 

 
(  ) por isso, porém, no entanto, mas, porque, logo, todavia. 

 
(  ) cedo, tarde, ontem, provavelmente, amanhã. 
  

           (  ) de, para, sem, ante, após, sob. 
 
 

12. Qual é o modo verbal mais utilizado em anúncios publicitários? 
 


