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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Avaliação de Língua Portuguesa 

1.Faça a leitura do texto abaixo: 

 
A.O texto narrativo acima pertence ao gênero:  

 (    )fábula                   

 (    )conto de fadas                  

 (    )anedota             

 (    )crônica 

B. Explique por que o texto acima se enquadra nesse gênero? 

Porque na fábula os animais tem características humanas e é fundamentada por  uma 

lição de moral.  

 

2. Identifique o que se pede nas orações abaixo:  

a) Carlos e Paulo foram a um jogo de futebol de salão ontem. 

 Sujeito: Carlos e Paulo 

 Núcleo do sujeito: Carlos, Paulo 

 Tipos de sujeito: Composto 

 Predicado: foram a um jogo de futebol de salão ontem. 

b) Joana é uma garota muito feliz. 

 Sujeito: Joana 

 Núcleo do sujeito: Joana 

 Tipos de sujeito: Simples 

 Predicado: é uma garota muito feliz. 
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3. Leia a tira, de Laerte: 

 

a.Identifique o sujeito da forma verbal fui (primeiro quadrinho)? 

Sujeito oculto 

b. O sujeito da forma verbal mudei é: 

a.(   ) simples 

b.(   ) oculto 

c.(   ) composto 

e.(   )indeterminado 

 

4-  Observe a forma verbal levaram no 2º quadrinho. 

a.Qual é a pessoal dessa forma verbal?  

Terceira pessoa 

b.Qual é o tipo de sujeito dessa forma verbal? 

Sujeito indeterminado. 

 Faça a leitura da música: Dona Felicidade- trem da Alegria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.acessaber.com.br 

Após realizar a leitura do texto responda:  

5. Quantas estrofes tem essa música? 

5 estrofes 

 6. De quantos versos ela é constituída? 

24 versos 

7. Identifique as  rimas do texto e faça a transcrição . 

Céu/mel/pincel 

Encontrar/entregar/morar/acreditar 

 

 8. Chamamos de tema o assunto abordado em um texto (música, conto, crônica, 

fábula, etc). Qual é o tema abordado no texto acima? 

O tema da música fala que o eu lírico estava procurando a felicidade. Ele perguntava 

para todo mundo até que um anjo disse que era fácil encontrá-la no fundo do peito 

era só acreditar na vida e se entregar. 

 


