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Anexo 1 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, __ de _____________ de _______. 

Professora: Bruna Fernanda Barbosa Fortunato 

 Aluno (a): ____________________________________________ 

3º ano – 4º Bimestre 

 

Atividade Avaliativa Bimestral de Português 

 

1- Observe a capa da revista e responda as questões: 

 

a) Qual é o título da revista? 

R:_____________________________________________________________ 

 



b) Qual é o tipo de texto que essa revista apresenta: contos, lendas, fábulas ou 

informações da área de Ciências? 

R:____________________________________________________________ 

 

c) Qual é o título da matéria principal dessa revista? 

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

d) Quais são as chamadas menores presentes na capa dessa revista? 

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2- Reescreva as frases substituindo a palavra repetida: 

a) A abelha vive na colmeia. A abelha produz o mel.  

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) Os meninos brincaram de futebol. Os meninos adoram esse esporte. 

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

c) As crianças vão ao parque todos os dias. As crianças adoram se divertir. 

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3- Coloque as palavras na coluna adequada de acordo com o som da consoante 

“x”: 

excelente – reflexo – exagero – exceção – bruxa – 

exame – mexer – explorar – exterior – tórax 

 

 



x com som de ch x com som de s x com som de z x com som de cs x sem som 

     

     

 

4- Escreva duas palavras com a consoante “h” sem representar som: 

R: __________________________ e _______________________. 

 

5- Classifique os substantivos em: masculino, feminino, comum de dois gêneros, 

sobrecomum e epiceno: 

a) Girafa:______________________________ 

b) Cadela:_____________________________ 

c) Pessoa:_____________________________ 

d) Bode:_______________________________ 

e) Doente:_____________________________ 

f)  Colega:______________________________ 

g) Dentista:____________________________ 

h) Tatu:_______________________________ 

i)  Boi:_________________________________ 

j) Jacaré:_______________________________ 

k) Cão:________________________________ 

l) Mulher:_______________________________ 

m) Esposa:_____________________________ 

n) Criatura:_____________________________ 

 

6- Reescreva as frases transformando as locuções verbais em um único verbo: 

a) Ela estava comendo bolo. 

R:_____________________________________________________________ 

 

b) Vou fazer uma festa de aniversário. 

R:_____________________________________________________________ 

 

c) Vamos vender as roupas usadas. 

R:_____________________________________________________________ 

 



7- Leia e responda: 

 

a) Sobre o que trata o texto? 

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) Retire do texto 2 verbos no infinitivo e escreva-os abaixo: 

R:_____________________________________________________________ 

 

c) Por que deve ter uma boa higiene? 

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 


