AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA -3º ANO-DATA: 20/10/2010
ESCOLA:_____________________________________________________
NOME DO ALUNO:_________________________________________ANO__________
(EM.Arco Íris e EM.prof. João de L.Paes - D-03)
01- Leia o texto, depois responda

No texto, atrair a freguesia é o mesmo que:
( A ) maltratar os fregueses.
( B ) cantar para os fregueses.
( C ) vender seus produtos.
( D ) chamar a atenção dos fregueses, com cantorias ou frases engraçadas.
(E.M.Arco Íris e EM.Prof. João de L.Paes – modificada- D-15)
02- Leia o texto 1 e o texto 2 e responda a questão.

Texto 1
Amarelinhas, chicote-queimado,
Roda pião, esconde-esconde,
Bola de gude, pega-pega,
Você não sabe? Não aprendeu?
Pobre criança de hoje,
Trancada na sala
Pra ver tevê...
(Ana Maria Kovács)

Ao compararmos os dois textos notamos
semelhanças em:
(A) os textos falam sobre animais.
(B) os textos falam sobre tevê.
(C) os textos falam sobre brincadeiras infantis.
(D) os textos falam sobre brincar com as palavras.

Texto 2
Nunca tive brinquedos
Brinco com as conchas do mar
E com a areia da praia
Brinco com as canoas dos coqueiros
Derrubadas pelo vento.
Faço barquinhos de papel
E minha frota navega nas águas da enxurrada.
Brinco com as borboletas nos dias de sol
E nas noites de lua cheia
Visto-me com os raios de luar
E na primavera teço coroas de flores perfumadas.
As nuvens do céu são navios
São bichos, são cidades.
Sou o menino mais rico do mundo
Porque brinco com o universo
Porque brinco com o infinito.
( Nascimento, Maria de Alice do. O Diário de
Marcos Vinícius.Rio de Janeiro;Nova
Fronteira,1985)

(E.M.Brincando de Aprender -D-1)
03- Leia o aviso:
CLUBE DE REGATAS
Senhores usuários:
A partir de junho, a piscina ficará fechada para manutenção.
Será reaberta em agosto.
A diretoria
Em nome de quem esse aviso foi escrito?
(A) Em nome dos usuários.
(B) Em nome da diretoria do clube de Regatas.
C) Em nome dos sócios do clube.
(D) Em nome dos visitantes do clube.
(E.M.Profª Efantina de Quadros –modificado- D-07)
04-Leia o texto e responda.
Pinguins e uma baleia jubarte
são encontrados mortos,
em praia do RJ.
Jornal Folha de São Paulo, 10 de maio de 2.000.
O jornal publicou essa matéria visto que:
(A) se preocuparam com a praia do rio de Janeiro.
(B) se preocuparam com a mortalidade de Pinguins e Baleias Jubarte.
(C) não possuem local para depositar os animais mortos.
(D) estão preocupados com a cidade do Rio de Janeiro.
(E.M.Luis Claudio Josué – D-01)
05- Leia o texto e responda:

O que esta fábula está nos transmitindo:
( A) que não devemos ajudar.
( B) que não precisamos ter amigos.
( C) que os preguiçosos colhem o que merecem.
( D) que é muito bom ter preguiça.

(E.M.Profª Efantina de Quadros –modificado- D-02)
06-Leia o texto e responda.
A natureza
A natureza nos fornece muitas coisas importantes e essenciais para nossa sobrevivência.
Ela disponibiliza, por exemplo, a água que bebemos e nos fornece a terra para plantarmos as frutas, os
legumes e as verduras que comemos.
Alem disso, são muitas as suas belezas. Você já reparou em como há lugares lindos de se ver? São
cachoeiras, florestas, lagos, montanhas e muitos outros locais. É mesmo uma maravilha!
Pena que muitas pessoas têm se esquecido de que precisamos cuidar de nosso planeta para que ele
continue cuidando de nós. Concorda?
No trecho “ ela disponibiliza por exemplo a água que bebemos e nos fornece a terra para plantarmos...”
A palavra destacada se refere a: D 12
(A) terra.
(B) água.
(C) natureza.
(D) nossa sobrevivência.
(E.M.Profª Efantina de quadros-12)
07-Leia o texto:
As mulheres carajás são ótimas ceramistas. Elas modelam belos potes e bonecas. Pra fazê-los, pegam o
barro cinzento na ribanceira dos rios e misturam com raízes e flores. Em seguida, modelam o material que,
depois, será cozido ou colocado para secar.
Os carajás vivem no Pará, Mato Grosso do Sul e em Tocantins.
Mauricio de Sousa. Manual do índio do Papa-Capim. São Paulo:Globo,2003.p.17.
No texto, a expressão “em seguida” poderia ser substituída por:
(A) antes.
(B) enquanto.
(C) logo após.
(D) portanto.
(E.M.Profª.Efantina de quadros) D-3
08- Leia um trecho da carta: Veículos que poluem e responda a questão abaixo:
“ No dia 07/10/2010 fui atingida pela nuvem de fumaça de um Fiat Fiorino e resolvi anotar a placa e
comprar a briga”
Qual das imagens representa uma placa como a mencionada no trecho?

(A)

(B)

(C)

(D)

(E.M.Profª.Efantina de Quadros –modificado- D-01)
09- Leia a canção e responda:
Sou um boiadeiro errante
Que nasceu naquela serra
Sou boiadeiro minha gente
O que é que há.
Deixe o gado passar
O rio tá calmo e a
Boiada vai nadando
Veja aquele boi berrando

Chico Bento corre lá
Lace o mestiço, salve ele das piranhas
Tire o gado da campanha
Para a viagem continuar
Deixe Minas Gerais ué boi
Com destino a Goiás.
“ Teddy Vieira. Boiadeiro errante
Aquarela brasileira 2001”

Segundo o texto de onde vem o boiadeiro e para onde ele vai?
(A) Vem de Minas Gerais e vai para São Paulo.
(B) Vem de Minas Gerais em vai para Brasília.
(C) Vem de Minas Gerais e vai para Goiás.
(D) Vem de Minas Gerais e vai para Campo Grande.
E.M.Luis Claudio Josué
10-Leia o texto:

O que a ilustração nos demonstra:
( A) que a terra não precisa de cuidados.
( B) que não devemos nos unir para defender a terra.
(C) a alegria das crianças, unidas em defesa da terra.
(D) a alegria das crianças em ver a destruição da terra.
(E.M.Machado de Assis-Polo –D-02)
11- Leia o texto e responda:
Eu tenho um sonho
Eu tenho um sonho
Eu tenho um monte de sonhos...
Quero que todos se realizem
(SHRESTHA,Urjana.Eu tenho um sonho.In:Jovens do mundo
Inteiro.Todos temos direitos: um livro de direitos humanos. 4
Ed. São Paulo: Ática,2000.p.10).
No verso “Quero que todos se realizem” o termo sublinhado refere-se a:
(A) amigos.
(B) direitos.
(C) homens.
(D) sonhos.

(E.M.Ministro Marcos Freire–D-09)
12- Lendo o texto a seguir, você conhecerá um fato curioso acontecido com uma cachorrinha.

O Objetivo do texto acima é
(A) informar.
(B) contar uma piada.
(C) ensinar uma receita.
(D) fazer uma propaganda.
(E.M.Machado de Assis-Polo –D-08)
13- Leia o texto e responda:
O Patinho Feio
Lá se foram eles. A beira do lago,meteram-se na água fazendo uma algazarra enorme.Por último,
pulou no lago também o Patinho Feio,com uma alegria ainda maior.
- Quá-quá-quá! – faziam os patinhos.
Só que o quá do Patinho Feio era...Era horrível! Era um grasnido desafinado, alto, que assustou todos os outros
patinhos, que trataram de nadar pra longe dele.
(BANDEIRA,Pedro.Ler é gostoso!São Paulo:Moderna.1994).
O problema entre o Patinho Feio e seus irmãos começou quando:
(A) eles meteram-se na água fazendo algazarra.
(B) o quá do Patinho Feio era desafinado e alto.
(C) o Patinho Feio nadou o mais depressa que pode.
(D) o Patinho Feio foi o último a pular.
(E.M.Profª.Efantina de Quadros-modificada- D-14)
14 –Observe e leia a tirinha e após responda a questão.

O ponto de exclamação que aparece nos balões, foi usado para :
(A) dar uma ordem.
(B) dar uma sugestão.
(C) dar uma informação.
(D) dar uma explicação.

(E.M.Profª.Efantina de Quadros –E.M.Luis Claudio Josué - D-9)
15- Observe a figura, leia o texto e responda:

Ao ler o texto podemos dizer que se trata de:
(A) uma fábula.
(B) uma receita.
(C) uma poesia.
(D) um anúncio.
(E.M.Profª.Efantina de Quadros-D-5)
16- Leia com atenção.

Imagem retirada de uma reportagem da revista Horizonte Geográfico. São Paulo: Horizonte, n.113, ano 20.

A Campanha pelo verde trata de:
(A) reflorestamento do Vale do Ribeira pelas comunidades.
(B) uma propaganda da presença da natureza no vale.
(C) da plantação de bananas no vale.
(D) do desmatamento do vale do Ribeira pelas comunidades.

(E.M.Machado de Assis-Polo-D-10)
17- Leia o texto e responda a questão.
O caipira
O caipira andava ao longo da estrada seguido de dez cavalos.Nisso,
veio um automóvel e o motorista gritou para o caipira:
- Você tem dez. Mas eu tenho duzentos e cinqüenta cavalos! – E – vrruuum! – saiu
em disparada!
O caipira continuou seu passo. E lá na frente o carro virado dentro do rio, ao lado da
ponte. Ai, o caipira falou pro motorista:
- Oi cumpadre! Dando água pra tropa,é?
Trecho tirado do livro “ As últimas anedotinhas do bichinho de maçã”,de Ziraldo.
Que palavra do texto indica o modo de falar de uma pessoa que mora no meio rural?
(A) Cumpadre;
(B) Vrruuum!;
(C) Você;
(D) Oi.
( E.M.Ministro Marcos Freire - D-09)
18- Leia o texto abaixo e responda:
Vendo: Casa no Portal do Parque com: 2 quartos, 01 suíte, 01 banheiro, 01 sala,cozinha,garagem,
a.s.112,30 m².Construção nova ,apta p/financiamento.Fone: 9965-5906 Danilo.
O objetivo do texto é:
(A) trocar a casa.
(B) comprar um carro.
(C) vender uma casa.
(D) vender um terreno.
( E.M.Ministro Marcos Freire - D-01)
19- Vamos ler ao seguir a bilhete.

Quem escreveu o bilhete?
(A) Giovana.
(B) Camila.
(C) Carlos.
(D) Arnaldo.

( E.M.Ministro Marcos Freire - D-04)
20- Observe o cartaz e responda:

De acordo com o texto, esse jogo aconteceu em:
(A) Fevereiro de 2008.
(B) Agosto de 2008.
(C) Março de 2008.
(D) Janeiro de 2008.
( E.M.Ministro Marcos Freire - D-01)
21- Observe a reprodução da capa de um livro e responda:

Qual é o nome do ilustrador do livro?
(A) Claúdio Thebas.
(B) Eva Furnari.
(C) Maurício de Souza.
(D)Amigos do Peito.
(E.M.pingo de Gente-Polo- D-04)
22- Leia com atenção e responda:
Piadinha
Mariazinha: Papai, você sabe escrever no escuro?
Papai: Acho que sim. O que é que você quer que eu escreva?
Mariazinha: Seu nome no meu boletim.
Mariazinha pediu que o pai escrevesse no escuro por que:
(A) teve notas baixas.
(B) teve notas ótimas.
(C) seu boletim era novo.
(D) seu boletim era velho.

23- (E.M.pingo de Gente-Polo- D-06) texto:
A tempestade
A nuvem ficou gorda
O céu ficou escuro
O tempo ficou feio
_ Ó menino, lá vem uma tempestade! Saia já do jardim;;
Até a pombinha já foi pra casa.
O texto fala sobre:
(A) um jardim.
(C) uma pombinha.

!

(B) um menino.
(D) um fenômeno da natureza.

24- (E.M.pingo de Gente-Polo- D-14) Leia com atenção e responda:

Brincar é gostoso!
Brincando a gente aprende muita coisa. Por exemplo, a gente aprende a brincar.
A gente pode brincar correndo, pulando e até sentado. A gente pode brincar com um anel ou até com
uma pedrinha no chão.
Usando a cabeça a gente pode inventar uma brincadeira. Usando as mãos a gente pode construir um
brinquedo.
E, usando os pés, o que a gente pode fazer?
E as palavras? Será que a gente pode brincar com elas?
Eu brinco, você brinca, as galinhas brincam, as minhocas brin... bem, as minhocas, eu não sei se
brincam, mas devem brincar, sim, do jeito delas.
(Luis de Camargo)
Em “ as minhocas brin...” a palavra foi interrompida porque:
(A) houve dúvida de que as minhocas brincam.
(B) houve certeza de que as minhocas não brincam.
(C) houve certeza de que as minhocas brincam.
(D) não houve dúvidas de que as minhocas brincam.
25- (E.M.Luis Cláudio Josué – D-02) Leia o texto com atenção:

A expressão “ele”, na 4ª linha do texto, se refere ao:
(A) jacaré.
(B) leão.
(C) peixinho.
(D) rio.

