LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO

AVALIAÇÃO – 1º BIMESTRE
ALUNO: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DATA: ______/______/______ TURMA: ____________
AVALIAÇÃO
1. Leia o trecho do trava-língua a seguir e responda.
Entrar com um elefante
— mesmo elegante — num edifício,
é fácil ou difícil?
Mas em esboço
um elefante
— mesmo elegante —
cabe até no bolso.
JOSÉ, Eliza. “ABC DO TRAVA-LÍNGUA”. IN: ABREU, Ana Rosa [et. al.] Alfabetização: livro do aluno. Brasília: FUNDESCOLA/SEFMEC,
2000. 3 v. : 64 p. n. 1. Disponível em:< https://goo.gl/bsh3Vg>. Acesso em: 20 mar. 2019.

Copie duas palavras do texto que rimam entre si.
Elefante e elegante.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
O texto está organizado em:
a) versos.
b) parágrafos.
c) espaços.
d) travessões.
Marque a alternativa que apresenta o significado da palavra esboço, encontrada no texto.
a) Algo desajeitado.
b) Traços de um desenho.
c) Andar apressado.
d) Ficar preso.
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2. Escreva palavras que rimem com:
Elefante: Resposta pessoal.
____________________________________________________________
Balões: Resposta pessoal.
_____________________________________________________________
Mesa: Resposta pessoal.
_______________________________________________________________
Cores: Resposta pessoal.
_______________________________________________________________
3. Organize as palavras em ordem alfabética.
elefante – estudante – faca – fábula – galo – gambá
Elefante – estudante – faca – fábula – galo – gambá.

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Ligue o nome de cada animal à palavra que indica o som que ele emite.
galinha

grasnar

pato

cacarejar

5. Complete a tabela escrevendo palavras. Respostas pessoais.
Número de sílabas

Palavras

2
1
3
4 ou mais
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6. Complete o quadro conforme a indicação. Respostas pessoais.
Escreva uma palavra monossílaba.
Escreva uma palavra dissílaba.
Escreva uma palavra trissílaba.
Escreva uma palavra polissílaba.

7. Use o acento agudo para acentuar as palavras.
Ceara

xicara

arvore

Ceará

xícara

árvore

sitio

vovo

familia

sítio

vovó

família

8. Use o acento circunflexo para acentuar as palavras.
vovo

tenis

camera

vovô

tênis

câmera

onibus

portugues

ônibus

português

9. Acentue e separe as palavras em sílabas.
Termino:

término, tér-mi-no.

_____________________________________________________________
Publico:

público, pú-bli-co.

_____________________________________________________________
Metro:

metrê, me-trô.

_____________________________________________________________
Bebe:

bebê, be-bê.

_____________________________________________________________
Guarana:

guaraná, gua-ra-ná.

_____________________________________________________________
Matematica:

matemática, ma-te-má-ti-ca.

_____________________________________________________________
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10. Complete com r ou rr.
__r__ua
co__rr __ida
ciga__rr __a
to__rr __ada
ba__rr __iga
ama__rr __ar
11. Escreva cinco pares de palavras que rimam.
Resposta pessoal.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
12. Leia as palavras e separe-as, conforme solicitado.
barco

borracha

carro

tesoura

régua

morro

Palavras com r entre vogais

Palavras com rr

barco

borracha

tesoura

carro

régua

morro
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13. Circule a sílaba tônica das palavras a seguir.
reduza

reutilize

recicle

reduzir

reutilizar

reciclar

14. Na segunda coluna, escreva uma palavra que rime com a primeira da primeira coluna. Crie dois
versos com elas, colocando cada uma das palavras no final de cada verso. Respostas pessoais.
cedinho
relógio
janela
cantava
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15. Acrescente um r e forme outra palavra. Depois, escreva uma frase para cada palavra formada.
caro: carro______________________________________________________________
Resposta pessoal.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
tora: torra______________________________________________________________
Resposta pessoal.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
moro: morro______________________________________________________________
Resposta pessoal.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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vara: varra______________________________________________________________
Resposta pessoal.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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