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 Corumbá,______ de julho de 2020. Nota / Visto 

Aluno (a):  

 
 

Série: 3º Ano           do Ensino Fundamental  1        Turma: ________ 

Professor (a): _________________________________________ 
Disciplina: Língua Portuguesa 

Avaliação Bimestral de Língua Portuguesa ( P2) – 2º Bimestre 

 

NOTÍCIAS DE TODA PARTE 

 Com o progresso do mundo, podemos receber notícias de todos os países e sem sair de 

casa. 

 Pela televisão, via satélite, e pela internet  podemos ver e ouvir informações que ocorrem 

no mundo todo, quase ao mesmo tempo em que acontece. 

 É bom saber que há gente trabalhando para o mundo ficar melhor. 

 Ma também é triste ver tantas notícias ruins, como guerras, assaltos, desastres, pobreza, 

sequestros, e tanta violência.. 

 O homem já sabe ir à lua, mas ainda não aprendeu a viver bem no seu próprio planeta. 

 1- Responda de acordo com o texto (2.0) 

a) Qual é o tema principal do texto? 

R.: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) Quantos parágrafos há no texto? 

R.: ___________________________________________________________________________ 

c) Quais são os meios pelos quais podemos obter informações? 

R.: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

d) Qual gênero literário podemos ver nesse texto? 

R.: ___________________________________________________________________________ 

 

2) Complete com os sinônimos de cada palavra(1.0) 

a) Casa:___________________________________ 

b) Apresentar:______________________________ 

c) Perguntar:_______________________________ 

d) Encontrar:_______________________________ 



 
 

3) Complete o texto abaixo com adjetivos, mas não podem se repetir: (3.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM  CONTO  SURPRESA 

Era uma vez um príncipe ___________, que 

vivia em um reino ___________. Ele tinha tanto 

medo de tudo, que todos o achavam muito 

___________. Apesar disso, todas as donzelas 

queriam se casar com ele, porque diziam que ele era 

________________.  

O rei e a rainha decidiram que seu filho não 

podia continuar daquele jeito e o mandaram em uma 

missão _____________: tinha que resgatar uma 

princesa de um dragão ____________. 

____________ como era, o príncipe até foi em 

busca da tal princesa, mas bolou um plano 

____________ para nunca mais voltar, já que tinha 

certeza de que não conseguiria cumprir o que seus 

pais queriam que fizesse. 

Depois de viajar durante dias, não conseguia 

encontrar outro reino. Não havia uma única 

construção pelos lugares pelos quais ele passou. 

Achou até que teria que voltar para seu 

____________ reino, pois já estava ficando com 

medo de encontrar algum monstro ou algo parecido. 

Para sua surpresa, bem quando estava tendo 

este pensamento ___________, ouviu um som 

___________________. Parecia um urro de animal. 

Antes que pudesse começar a fugir, um dragão 

_____________ apareceu em sua frente, cuspindo 

fogo por todos os lados. O príncipe ficou 

_______________. Seu pavor era tamanho, que ficou 

paralisado frente à fera _______________. 

 

 

Em questão de segundos, um cavaleiro 

______________, sobre um cavalo ____________ 

apareceu, com uma armadura toda ____________ e 

uma lança _____________.  

Uma batalha _____________ teve início entre o 

dragão e o cavaleiro.  

O príncipe ficou ____________ com o que via. 

A destreza do cavaleiro era tanta, que não demorou 

a derrotar o _____________ dragão.  

Queria muito conhecer o rosto do cavaleiro 

__________________ e qual não foi  seu espanto, 

quando viu a mais __________ jovem princesa de 

sua vida debaixo daquele elmo.  

A princesa ____________ lhe contou que 

nenhum homem queria se casar com ela, por ser tão 

_____________ e seus pais tinham lhe enviado ao 

mundo para encontrar um homem ____________ 

que pudesse salvá-la de algum perigo e não tivesse 

_____________ dela. 

Após dar uma __________ gargalhada, o 

príncipe lhe contou sobre sua missão, certo de que 

havia encontrado o amor de sua vida.  

Juntos, foram aos dois reinos e contaram 

sobre a aventura ____________ que viveram e sobre 

a intenção de se casarem.  

Após muitos festejos, eles se casaram e foram 

felizes para sempre, reinando _____________ nos 

dois reinos vizinhos. 

( Janaína Spolidorio ) 

 

 

 



 
 

4- Forme adjetivos acrescentando OSO, EZA ou OSA. (2.0) 

 

5- Ligue as colunas e forme palavras com G e Gu: (2.0) 

Alu      lha=__________________________________ 

Ami      te=___________________________________ 

Fogue     melo=________________________________ 

Agu      guiça=________________________________ 

Cogu      go=__________________________________ 

Dele                 gado=________________________________ 

Bigo      ga=__________________________________ 

Lin      de=__________________________________ 

 

 

       

     BOA PROVA!!!   Professora: Luciana Servion. 


