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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Avaliação de Língua Portuguesa 

Observe a imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Após a leitura retire  do 1º e 2º balão duas palavras formadas por sufixo.  

____________________________________________________________________ 

 

2.A expressão: aí as professoras pira! está escrita:  

a.(   ) na linguagem formal 

b. (   )na linguagem informal 

 

3.Corrija a expressão: “aí as professoras pira! “ 

____________________________________________________________________ 

 

4.Escreva cinco palavras que sejam formadas pelos sufixos –eiro e –inho: 

____________________________________________________________________ 

 

5.Analise a imagem abaixo: 
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Quem são os personagens da história?  

____________________________________________________________________ 

 

6.Porque a Magali ficou chateada quando o sapo se transformou em um lindo 

príncipe? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7.Retire do primeiro balão uma palavra formada por sufixo. 

____________________________________________________________________ 

 

8.Retire do último quadrinho uma palavra formada por prefixo e duas formadas por 

sufixo. 

____________________________________________________________________ 

 

Observe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Explique o que o coelhinho entendeu com a pergunta do urso? 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

 

10.Explique o sentido da pergunta feita pelo urso? 

____________________________________________________________________ 

 

11.Há na fala do urso uma palavra formada por prefixo. Transcreva-a abaixo: 

____________________________________________________________________ 

 

12.Escreva quantas letras e fonemas há nas palavras abaixo:  

  Palavras              Fonemas              Letras 

    Você                  _________             ______ 

    Seu                    _________            ______                                             

    pelo                   _________             ______                                         

13. Leia o texto abaixo e responda ao que se pede:  

 

     Era uma vez um reino. Em um dia ensolarado e feliz, 
nascia a princesa Aurora. O rei ordenou que fizessem uma 

grande festa celebrando o nascimento de sua linda herdeira e 

convidou todas as fadas do reino. Cada fada presenteou a 
princesinha com um dom:beleza, bondade, alegria, 

inteligência e amor.  
   De repente, apareceu a bruxa Malévola, furiosa por não ter sido convidada para a 

festa; e lançou uma maldição:  
-Quando a princesa completar quinze anos, espetará o dedo e morrerá!  A fada Flora 

que ainda não tinha dado o seu presente, conseguiu  modificar o feitiço dizendo:  
-A princesa não morrerá, dormirá um sono profundo, até que o beijo de um príncipe a 

desperte.  
    Passaram-se os anos, a princesa crescia cada vez mais bela, cheia de bondade, 

alegria; tornando-se uma jovem  muito inteligente e amorosa.  No dia do seu 
aniversário de quinze anos, ela resolveu dar um passeio sozinha. Andando pelo 

palácio, subiu a escada que levava para a torre e lá encontrou uma velha máquina de 
fiar. Aproximou-se e curiosa, por até então nunca ter visto um instrumento daqueles, 

resolveu tocá-lo e assim fazendo, espetou o dedo e em seguida caiu num sono 

profundo.  
    Houve um frio silêncio e no mesmo instante, todos no castelo adormeceram.O 

tempo passou e uma imensa floresta cresceu em volta do castelo. Muitos anos 
depois, em um país vizinho, um príncipe ouviu falar do misterioso reino adormecido e 

determinou-se à encontrá-lo. Corajoso e muito belo, o príncipe atravessou a floresta 
e finalmente encontrou o castelo. Entrou, e espantado viu que todos dormiam, desde 

os criados, os guardas, até os animais.  O príncipe também tinha ouvido falar que 
naquele reino do sono havia uma linda princesa. Subiu a escada da torre e ali 

encontrou Aurora dormindo em uma cama de ouro. Era a mais bela jovem que ele já 
tinha visto. O príncipe ficou tão apaixonado , que não se conteve e aproximando-se 

da bela adormecida, beijou-a carinhosamente.  No mesmo instante, a princesa Aurora 
despertou e com ela, o silêncio no castelo foi interrompido pelo canto dos pássaros, 

um por um no reino foi acordando, como se apenas por uma noite estivessem 
descansando.  
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    E assim, o feitiço de Malévola foi quebrado, dias depois, Aurora e o príncipe se 

casaram e foram felizes para sempre. 
 

O Título do texto que você acabou de ler é: 
a.(   ) A Bela Adormecida 

b.(   )Branca de Neve 
c.(   )Rapunzel 

d.(   )Barbie e as princesas 
 

14.O texto que você acabou de ler é: 
a.(   )um conto de fadas 

b.(   )uma receita  
c.(   )um aviso 

d.(   )um bilhete 

 

15.Retire da história: 

a.uma palavra com o sufixo - inha:   _________________ 

b.uma palavra com o sufixo  -osa:    _________________ 

c.uma palavra com mo sufixo –oso:  _________________ 

d.uma palavra com o sufixo –mente: _________________ 

16. Complete as palavras  abaixo com os  prefixos: -in,- im, -des. 

Palavra Palavra com prefixo 

Amor ____amor 

Felizes ____felizes 

acordar ____acordar 

próprio ____próprio 

 

 


