
 Corumbá,24/07/2020. Nota / Visto 

Aluno (a):  
 
 

 

 Série: 2º Ano      do Ensino Fundamental  1      
Turma:  _________ 

Professor (a): _________________________________________ 
Disciplina: Língua Portuguesa 

Avaliação Bimestral de Português 

 
1) Leia o texto e responda as questões: (2,4) 

 

A tartaruga apressada... e inteligente 
 

 Era uma vez uma tartaruga que estava tão apressada para 

chegar em casa que acabou caindo num buraco bem fundo. Era uma 

armadilha preparada pelos caçadores para pegar os animais.  

 Como tem um casco grosso, a tartaruga não se machucou. 

Mas como escapar daquele buraco? Se ficasse ali, seria presa pelos 

caçadores. E agora? 

 De repente... cataplan! Dentro do buraco caiu também um leopardo. 

 A tartaruga quase morreu de susto!  Mas logo começou a gritar: 

 - O que é isso? Você está invadindo minha casa! Saia já daqui!... 

 E reclamou tanto que o leopardo se enfureceu, agarrou a tartaruga 

 e jogou-a para fora do buraco. 

 Ah! Pois era isso mesmo que ela queria! 

 Feliz da vida tomou o caminho de casa. 

        Da tradição popular 
 

a) Qual o título do texto? ________________________________________________________ 

b) Quem são os personagens da história? __________________________________________ 

c) Para onde a tartaruga ia com tanta pressa? _______________________________________ 

d) E onde ela acabou caindo? ____________________________________________________ 

e) Retire do texto: 

 Os adjetivos dados à tartaruga ______________________ e _______________________ 

 O adjetivo dado ao casco da tartaruga  ______________________ 

 2 palavras com r (som fraco) ____________________, ____________________________ 

 Uma frase interrogativa. ____________________________________________________ 

 

2) Complete as frases com o diminutivo das palavras abaixo: (1,5) 
 

 

 

 

 

a) O ________________________ de Ana é de brilhante. 

b) O menino cortou o dedo com a ___________________________. 

c) O _________________________ do Marcos é vermelho. 

d) Lucas é __________________________ de Vanessa. 

e) Marina é a _________________________ de Larissa. 
 

 

 

 

Exercício: ________ 

Ditado: __________ 

Média: __________ 

 

 

faca   amigo  prima  carro      anel 



3) Reescreva as frases colocando as palavras em destaque no grau aumentativo: (0,8) 

a) O carro do papai é novo.  ______________________________________________________ 

b) O cachorro é muito bravo. _____________________________________________________ 

c) O rapaz foi à festa. ___________________________________________________________ 
 

4) Identifique as frases numerando a 2ª coluna de acordo com a 1ª: (1,2) 

( A ) Frase afirmativa     (       ) Como é bonita essa bailarina! 

( N ) Frase Negativa     (       ) Quantos anos João vai fazer? 

(  I  ) Frase Interrogativa    (       ) Não gosto de comer jiló.  

( E ) Frase exclamativa     (       ) Todos os dias, Simone vai à escola. 
 
 

5) Leia e pinte o quadradinho seguindo a legenda conforme a palavra grifada: (0,8) 

 

 

 

 

 

6) Complete as frases abaixo com os adjetivos: (0,8) 
 

a) Meu primo tem medo. Ele é ___________________________________ 

b) A rosa tem perfume. Ela é ____________________________________ 

c) Luciana estuda muito. Ela é ___________________________________ 

d) Meu amigo tem coragem. Ele é ________________________________ 
 

7) Marque X nos adjetivos correspondentes a cada figura: (1,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8) Faça uma frase usando os substantivos abaixo no diminutivo: (1,0) 
 

a) barco 
 

b) amigo 

 

AZUL – Substantivo comum VERDE  – Substantivo Próprio 

Alice é muito bonita. 

Gosto de laranja, melão e morango. 

A menina abriu a porta. 

Corumbá é uma linda cidade. 


