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AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 4°BIMESTRE 
 

Questão 1 
________________________________________________________  

Leia o texto e responda ao que se pede. 

      Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã (Su) e meu cachorro (Dogman) fomos fazer 
camping. Meu pai decidiu fazer camping este ano porque disse que estava na hora de a 
gente conhecer a natureza de perto, já que eu, a minha irmã (Su) e o meu cachorro 
(Dogman) nascemos em apartamento e, até os 5 anos de idade, sempre que via um 
passarinho numa árvore, eu gritava: “aquele fugiu!” e corria para avisar um guarda; mas 
eu acho que meu pai decidiu fazer camping depois que viu o preço dos hotéis, apesar da 
minha mãe avisar que, na primeira vez que aparecesse uma cobra, ela voltaria para casa 
correndo, e a minha irmã (Su) insistir em levar o aparelho de som e toda a coleção de CDs 
dela, mesmo o meu pai dizendo que aonde nós íamos não teria corrente elétrica, o que 
deixou minha irmã (Su) muito irritada, porque, se não tinha corrente elétrica, como ela ia 
usar o secador de cabelo? Mas eu e o meu cachorro (Dogman) gostamos porque o meu 
pai disse que nós íamos pescar e cozinhar nós mesmos o peixe pescado no fogo, e comer 
o peixe com as mãos, e se há uma coisa que eu gosto é confusão. 
  

VERISSIMO, Luis Fernando. O nariz e outras crônicas. São Paulo: Ática, 1997. Fragmento. 

Quem é o narrador do texto lido? 

A) A mãe  

B) O pai  

C) O menino  

D) O cachorro  
 

 

 

 

 



Questão 2 
________________________________________________________  

Os poemas 
Os poemas são pássaros que chegam 

não se sabe de onde e pousam 

QUINTANA, Mário. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2005. 

O poeta Mário Quintana, para explicar a relação do poema com o leitor, faz uma 
comparação. Assinale a alternativa correta sobre isso. 

A) O poeta associa os poemas aos alimentos que as pessoas consomem todos os dias.  

B) O poeta associa os poemas aos portos em que desembarcam os navios.  

C) O poeta associa os poemas aos alçapões de um local escondido.  

D) O poeta associa os poemas às mãos do leitor.  

E) O poeta associa os poemas aos pássaros.  
 

Questão 3 
________________________________________________________  

Leia a letra de música a seguir e responda à questão. 

                                                       A estrela-d'alva 
                                                       No céu desponta 
                                                       E a lua anda tonta 
                                                       Com tamanho esplendor 

 
                                                       E as pastorinhas 
                                                       Pra consolo da lua 
                                                       Vão cantando na rua 
                                                       Lindos versos de amor 

 
                                                       Linda pastora 
                                                       Morena da cor de Madalena, 
                                                       Tu não tens pena de mim 
                                                       Que vivo tonto 
                                                       Com o teu olhar 

 
                                                       Linda criança, 
                                                       Tu não me sais da lembrança 
                                                       Meu coração não se cansa 
                                                       De sempre, sempre te amar 

ROSA, Noel; BARRO, João de. Pastorinhas. Disponível em: <http://www.dominiopublico. 
gov.br/download/texto/me000588.pdf>. Acesso em: dez. 2018. 



Quem o eu lírico da letra de música não cansa de amar? 

A) A estrela-d'alva  

B) A lua  

C) A pastora morena  

D) Uma criança  
 
 

Questão 4 
________________________________________________________  

Leia o texto e responda ao que se pede. 

     O decodificador foi fabricado seguindo os padrões internacionais de segurança. 
Consulte abaixo os cuidados a serem tomados para obter o melhor desempenho do seu 
decodificador. 
    1. Antes de ligar o decodificador à energia elétrica, verifique se a tensão (voltagem) 
corresponde à tensão afixada na parte de trás do aparelho. 
   2. Sempre use a fonte de alimentação externa para evitar riscos e garantir o correto 
funcionamento do aparelho.[...] 

Informações técnicas – decodificador digital NET. Fragmento. 

O texto é: 

A) uma notícia de jornal.  

B) um manual de instruções.  

C) a narração de uma história.  

D) um poema.  
 
 

Questão 5 
________________________________________________________  

Leia a frase a seguir e responda à questão. 

          Glória estava andando depressa por causa da chuva. 

A palavra em destaque classifica-se como 

A) um adjetivo.  

B) um verbo.  

C) um advérbio.  

D) uma locução adverbial.  
 

 



Questão 6 
________________________________________________________  

Qual frase a seguir apresenta um pronome demonstrativo? 

A) Não sei onde estão meus sapatos.  

B) A casa onde eles ficaram era enorme.  

C) Ninguém chegou no horário combinado.  

D) Pegue esse livro, por favor.  
 

Questão 7 
________________________________________________________  

Qual frase apresenta o verbo no futuro do presente? 

A) No próximo verão, ele acamparia com a família.  

B) No próximo verão, ele acampará com a família.  

C) No verão ele acampou com a família.  

D) No verão ele acampa com a família.  
 

Questão 8 
________________________________________________________  

Para que o travessão e os parênteses são usados em um texto? 

A) O travessão indica a fala de um personagem ou a mudança de interlocutor em um 
diálogo, apenas. Já os parênteses detalham uma informação no texto, como o apelido de 
uma pessoa citada no texto ou o significado de alguma palavra.  

B) O travessão acrescenta uma informação no texto e indica a fala de um personagem ou 
a mudança de interlocutor em um diálogo. Já os parênteses detalham uma informação no 
texto, como o apelido de uma pessoa citada no texto ou o significado de alguma palavra.  

C) O travessão detalha uma informação no texto, como o apelido de uma pessoa citada 
no texto ou o significado de alguma palavra. Já os parênteses acrescentam uma 
informação no texto e indicam a fala de um personagem ou a mudança de interlocutor em 
um diálogo.  

D) O travessão é um traço menor, que costuma ligar elementos, como palavras compostas. 
Já os parênteses detalham uma informação no texto, como o apelido de uma pessoa citada 
no texto ou o significado de alguma palavra. 
 
 
 
 
 
 



Questão 9 
________________________________________________________  

Leia a frase e responda ao que se pede. 

      Cláudia gostaria de saber ____________ algumas cobras são venenosas. 

Qual alternativa completa corretamente a frase? 

A) porquê.  

B) por quê  

C) porque.  

D) por que.  
 

Questão 10 
________________________________________________________  

Existem quatro grafias para a mesma palavra: por que, por quê, porque e porquê. Qual 
alternativa a utilizou corretamente? 

A) Por quê o menino saiu correndo?  

B) Ela comprou aquele vestido por que?  

C) Porque você não chamou a sua amiga para ir ao teatro?  

D)  Eu gostaria de saber por que a aluna não chegou no horário da prova.  
 

Questão 11 
________________________________________________________  

Leia a frase a seguir e responda à questão. 

         Quando Luís ficou sabendo da tragédia, ele chorou desolado. 

Assinale a alternativa que apresenta uma palavra para substituir o termo destacado 
dando maior intensidade à frase. 

A) desesperado  

B) animado  

C) consolado  

D) conformado  

 
 

 



Questão 12 
________________________________________________________  

Leia as frases a seguir e responda à questão. 

         Nós estudaremos para o vestibular a partir de amanhã. 
         Seria ótimo se ela pudesse vir conosco. 
         Faça para você e seus filhos uma deliciosa sopa com esses legumes. 

Os verbos destacados nas frases estão, respectivamente, nos modos 

A) indicativo, imperativo e subjuntivo  

B) subjuntivo, indicativo e imperativo.  

C) imperativo, subjuntivo e indicativo.  

D) indicativo, subjuntivo e imperativo.  
 

Questão 13 
________________________________________________________  

Leia a receita de “Bolo na caneca” e depois responda à questão. 

Bolo na caneca 
Ingredientes: 
• 1 ovo pequeno 
• 4 colheres (sopa) de leite 
• 3 colheres (sopa) de óleo 
• 2 colheres (sopa) rasas de chocolate em pó 
• 4 colheres (sopa) rasas de açúcar 
• 4 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo 
• 1 colher (café) de fermento em pó 

Como fazer: 
Coloque o ovo na caneca e bata bem com garfo. 
Acrescente o óleo, o açúcar, o leite, o chocolate e bata mais. 
Acrescente a farinha e o fermento e mexa delicadamente até incorporar. 
Leve por 3 minutos no microondas na potência máxima. 

Disponível em: <http://cybercook.com.br/receita-de-bolo-na-caneca-de-3-minutos-r-12-
16956.html>. Acesso em: 22 jun. 2014. 

Um texto instrucional, como é o caso da receita de “Bolo na caneca”, tem como objetivo 
orientar o leitor acerca de determinado procedimento. Por se tratar de uma instrução, os 
verbos geralmente são expressos no modo 

A) imperativo.  

B) indicativo.  

C) infinitivo.  

D) subjuntivo. 



Questão 14 
________________________________________________________ 
 
No Brasil existem diferentes modos de falar, isso não deve ser considerado como erro, 
mas apenas como diferentes modos de expressar-se. Com base nessas informações faça a 
correspondência correta das expressões abaixo. 
 
 
Sem dinheiro                                                                               Bater a caçuleta 
 
Morrer                                                                                         Dar pitaco 
 
Preste muita atenção                                                                   Liso 
 
Dar opinião                                                                                 Vigia bem 
 
 

Questão 15 
________________________________________________________ 
 
Complete. 
 
Nas  frases  em  que  dois  termos  se  aproximam  por  alguma  semelhança  mediante o 
emprego de uma conjunção ou locução comparativa  (como, tal qual, que nem),  há uma 
figura de linguagem chamada ______________________________. 
 
Quando  a  conjunção é suprimida,  mas a  comparação ainda continua a existir, dá- se o 
nome de ___________________________________. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 


