LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO

AVALIAÇÃO – 1º BIMESTRE
ALUNO: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DATA: ______/______/______ TURMA: ____________
AVALIAÇÃO
1. Leia as palavras e separe as sílabas. Em seguida, circule e classifique os encontros vocálicos.

abaixar: a-bai-xar (ditongo)
______________________________________________________________
outono: ou-to-no (ditongo)
______________________________________________________________
moeda: mo-e-da (hiato)
______________________________________________________________
outro: ou-tro (ditongo)
_______________________________________________________________
2. Escreva palavras com ditongos ai, ei e ou.
Resposta pessoal.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Separe as palavras em sílabas e, em seguida, organize-as na tabela:
ameixa

saúde

saída

história

a-mei-xa.

____________________________________________________________________
sa-ú-de.

____________________________________________________________________
sa-í-da.

____________________________________________________________________
his-tó-ria.

____________________________________________________________________
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Palavras com ditongo

Palavras com hiato

ameixa

saúde

história

saída

4. Ouça o ditado das palavras e escreva-as na coluna adequada.
Palavras com ditongo

Palavras com hiato

Sugestão de palavras para o ditado: ruim e chapéu.

5. Circule os encontros consonantais das palavras a seguir. Depois, escreva uma frase usando
essas palavras.
trabalho

criança

escola

Resposta pessoal.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Quando duas ou mais consoantes pronunciadas aparecem juntas em uma mesma palavra, temos
um encontro consonantal. Complete o quadro conforme indicação. Respostas pessoais.
Escreva palavras com:
br
cr
dr
fr
gr
pr
tr
vr
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7. Quando, na mesma palavra, duas letras representam um único som, elas formam um dígrafo.
Complete o quadro conforme indicação. Respostas pessoais.
Escreva palavras com:
ch
lh
nh
gu
qu
rr
ss
sc
sç
xc
8. Complete as palavras usando, adequadamente:
am

em

im

om

um

an

en

in

on

un

c__am__po

c__an__to

s__em__pre

m__en__te

l__im__po

l__in__do

s__om__bra

t__on__to

alg__um__

im__un__do
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9. Separe as palavras em sílabas.
cigarra: ci-gar-ra.
______________________________________________________________
nascido: nas-ci-do.
______________________________________________________________
exceção: ex-ce-ção.
______________________________________________________________
osso: os-so.
________________________________________________________________
cresça: cres-ça.
______________________________________________________________
exceto: ex-ce-to.
______________________________________________________________
10. Ligue as palavras, conforme sua classificação.
bola

paroxítona

limpo
direção
apagador

oxítona

mármore
caderno
escola

proparoxítona

abóbora
11. Separe as palavras em sílabas.
surdez: ci-gar-ra.
______________________________________________________________
aprendiz: a-pren-diz.
______________________________________________________________
talvez: tal-vez.
______________________________________________________________
albatroz: al-ba-troz.
______________________________________________________________
reluz: re-luz.
_______________________________________________________________
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cruz: cruz.
______________________________________________________________
feroz: fe-roz.
______________________________________________________________
seduz: se-duz.
_____________________________________________________________
palidez: pa-li-dez.
____________________________________________________________
juiz: juiz.
________________________________________________________________
voz: voza.
________________________________________________________________
12. Assinale a alternativa que traz o nome das palavras que imitam sons:
a) Paroxítonas.
b) Onomatopeias.
c) Ditongos.
d) Substantivos.
13. Palavras cuja sílaba tônica é a penúltima são chamadas de:
a) Paroxítonas.
b) Proparoxítonas.
c) Oxítonas.
d) Ditongos.
14. Assinale a alternativa em que todas as palavras são paroxítonas:
a) cortês, anéis, pontapé, só.
b) dócil, réptil, ímpar, tórax.
c) público, dinâmico, lâmpada, amêndoa.
d) pó, excêntrico, sonâmbulo, cipó.
15. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam ditongos:
a) templo, Paraguai, saguão, enxaguou.
b) alho, unha, álcool, enjoo.
c) mágoa, cílio, boi, herói.
d) telhado, Uruguai, enxaguou, quais.
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