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Avaliação Bimestral de Português 

1) Divida as palavras em sílabas, escreva a sílaba tônica e classifique-as quanto à tonicidade.  

Palavra Divisão silábica Sílaba tônica Classificação 

lágrima    

manhã    

mandioca    

pajé    

pêssego    

 

2)  Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras: veículo, caneta, jabuti, são classificadas em: 

a) paroxítona, proparoxítona e oxítona 

b) proparoxítona, paroxítona e oxítona 

c) oxítona, paroxítona e proparoxítona  

d) n.d.a.   

 

3)  Nas frases abaixo, identifique o verbo no modo imperativo. 

a) Bom dia! Levante, seu dorminhoco. O sol já está alto!  

b)  Venha escolher o livro que quiser!  

c)  “Estudem para a prova, alunos!” 

d)  Não escute música tão alto!  

e)  Saia agora mesmo daí!  

 

4) Reescreva a frase colocando o verbo no modo infinitivo. 



Consuma em 15 dias após aberto. 

____________________________________________________________________________ 

5) Relacione: 

 

( A ) Discurso direto 

( B ) Discurso indireto 

 

(      ) Quando o narrador utiliza as próprias palavras  para representar a fala de um 

personagem. 

(      ) Transcrição exata da fala de um personagem, sem a participação do narrador. 

6) Siga as legendas e pinte os triângulos de acordo com o som do x. 

 



7) Complete as frases com os advérbios do quadro. 

 

 

 

8) Relacione: 

(1) Interjeição 

(2) Locução interjetiva 

 

(          ) serve para expressar sentimentos e emoções. 

(          ) quando há um conjunto de palavras que correspondem a uma interjeição. 

 

 

 

 

 

 



9) Complete as falas dos personagens com as interjeições. 

 

 

10) Complete as frases a seguir com MAL ou MAU: 

a) Ele teve um ___________ dia, por isso dormiu ____________. 

b) Márcia foi ___________ na prova. 

c) Todos estão passando _____________ hoje. 

d) O chefe está de ____ humor; acho que está de ____ com a vida. 

e) Você só quer o nosso ______________. 

 

 

 



 


