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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Avaliação de Língua Portuguesa 

1.Pinte as palavras sinônimas da mesma cor: 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Escreva  o antônimo das palavras abaixo:                                                                                                                   

a) Fácil: difícil 

 

b) Bom: ruim 

 

c) Alto: baixo 

 

d) Triste: alegre/feliz 

 

e) Pequeno: grande 

 

f) Magro: gordo  

 

3. Organize  as palavras em ordem alfabética: 

 Tomate(9)  -   deitado(3)  -   milho (8)-   boca(1)  -  geladeira(5)  -  violão(10)  -  fácil(4)  -  

homem(6)  -  cabo(2)  -  índio(7) 

 

Garoto – menino 

Alegre-feliz 

Ouvir-escutar 

Longe-distante 

Pular-saltar 
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4. Escreva 5 palavras que tenham encontros consonantais:      

Braço, cravo, livro, prato, Patrícia. 

5. Complete a cruzadinha com palavras que possuem dígrafos: 

                                      

1.chaveiro,2 chaminé, 3 foguete, 4 leque, 5 telha, 6 chave, 7 chuva ,8 galinha 

 

6.Preste atenção e responda: 

a) Qual é a sétima letra do alfabeto: g 

b) Quais são as letras que estão em décimo quarto e vigésimo: n / t 

7) Vamos ver se você está craque em encontrar palavras no dicionário! Então agora procure o 

significado das seguintes palavras:                                                                                         

 Ambição: forte desejo de poder ou riquezas. 

Decepção: sentimento de tristeza, descontentamento ou frustração pela ocorrência de fato 

inesperado, que representa um mal; desilusão, desapontamento. 

A GALINHA DOS OVOS DE OURO  
 

 

 

      Certo casal foi a uma granja e comprou uma galinha. Aparentemente era uma 
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galinha como outra qualquer. Tinha bico, penas, pés e um jeito de bobalhona.  

     Na manhã seguinte, quando a mulher foi ao galinheiro para recolher os ovos, levou 

um susto enorme. Em frente aos seus olhos, no meio do ninho, havia um ovo muito 

diferente, era um ovo de ouro!  

     A mulher pegou o ovo com a mão direita, cheirou-o, lambeu-o, examinou-o 

detalhadamente e não teve mais duvida, era mesmo um ovo de ouro verdadeiro.  

Saiu correndo e foi acordar o marido para contar-lhe a novidade.  

     - Querido, acorde. Olhe o que eu encontrei no ninho da galinha que compramos 

ontem.  

     O marido acordou, olhou o ovo dourado, pegou, mediu, lambeu, pesou e, 

finalmente, soltou um grito:  

     - Mulher, isso é ouro puro! Estamos ricos! 

     Diante do fato, a mulher foi logo dizendo:  

     - Se estamos ricos com um único ovo, imagine como ficaremos com o resto de 

ovos que essa galinha traz na barriga. Vamos logo abrir seu corpo para pegarmos logo 

essa fortuna.  

     O marido, cego de ambição, não perdeu tempo. Correu até a cozinha, pegou uma 

faca e decepou a cabeça da galinha.  

     Ao abrir o corpo, qual não foi sua decepção, dentro dela só havia o que há dentro 

de todas as galinhas: tripas, coração, moela, rins e sangue.  

    O ovo de ouro foi logo gasto e os dois continuaram pobres e passaram o resto da 

vida se acusando: 

    - Continuamos pobres por sua culpa. 

    - Não, a culpa é sua que não teve paciência. 

    - Minha não, foi sua.  

.                        Moral da história: O excesso de ambição leva à precipitação e, 

quem tudo quer tudo perde. 

Esopo 

8.O texto que você acabou de ler é: 

a.(   ) uma fábula 

b.(   ) uma anedota 

c.(   ) uma narrativa de suspense 

d.(   ) um conto de fadas. 

 

9.Quem são as personagens desse texto? 

Embora as personagens não tenha nomes sabemos que é um homem e sua esposa. 

 

 

10.Explique a moral da história. 

Quem quer tudo acaba ficando sem nada. 

 


