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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

Avaliação de Língua Portuguesa 

1) Leia o texto abaixo atentamente para responder as questões abaixo: 

O corvo e a raposa 

O corvo conseguiu um queijo e foi comê-lo em cima de uma árvore. 

A raposa viu e resolveu apoderar-se dele. 

Chegou-se ao pé da árvore e começou a bajular o corvo: 

- Ó senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais! Se souber cantar tão 
bem quanto a beleza da sua plumagem, não haverá ave que possa comparar-se ao senhor! 

O corvo acreditando nos elogios, pôs-se imediatamente a cantar para mostrar que tinha 
uma linda voz. 

Mas abrindo o bico, deixou cair o queijo. 

A raposa mais que depressa abocanhou o queijo e foi-se embora. 

(Ruth Rocha, Fábulas de Esopo) 

Questões  

a) Qual é o título do texto? 

R.: O título do texto é “O corvo e a raposa”. 

b) Quantos e quais são os personagens do texto? 

R.: Os personagens do texto são o corvo e a raposa. 

c) Circule os verbos do texto.:  

R. Conseguiu, comê, viu, resolveu, apoderar, chegou, começou, bajular, é, souber, cantar, 

haverá, comparar, acreditando, pôs, cantar, mostrar, tinha, abrindo, cair, abocanhou e foi. 

d) Sublinhe os adjetivos do texto. 

R.: Lindo e belo. 

2) Faça o que se pede 

Passe as frases para o plural. 
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a) A flor é amarela. 

R.: As flores são amarelas. 

b) O menino joga bola. 

R.: Os meninos jogam bola. 

Passe as frases para o singular. 

1) As meninas são estudiosas. 

R.: A menina é estudiosa 

2) Os carros estão caros. 

R.: O carro está caro. 

 

3) Circule a frase em que o verbo está no infinitivo. Sublinhe a frase em que o verbo está no 

imperativo. 

a)    Feche a porta.                                           c) saia já daqui. 

b)    Não quero ir para casa.                             d) quero escrever um livro. 

 

4)    Crie uma frase para cada adjetivo abaixo: (resposta pessoal) 

a)    Bom: ______________________________________________________________________ 

b)    Bonita: ____________________________________________________________________ 

c)    Feliz: ______________________________________________________________________ 

d)    Alto:_______________________________________________________________________ 

5)    Ligue o adjetivo a sua respectiva locução adjetiva: 

Automobilístico                                 de noite - noturno 

Bovino                                              de visão - visual 

Noturno                                            de carro - automobilístico 

Angelical                                          de boi - bovino 

Visual                                               de anjo - angelical 


