
Trabalho Avaliativo (Final) de Português  – 4º bimestre –801 

Pág.        /  2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.colegioaryquintella.com.br 

 

 
 
 
 

 
 

Colégio 
Ary Quintella 

2229-9457 

 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observações para a realização do Trabalho Avaliativo Final 
 

 Trabalho Avaliativo final, valendo 100 pontos.  
 Só realizarão este trabalho àqueles alunos cuja média anual seja inferior a 70 em determinada 

disciplina.  
 Os alunos terão que realizar a atividade no horário e Dia estipulados para cada disciplina (de 7h às 

12h15min - para os alunos do turno da Manhã / de 13h às 17h30min - para os alunos do Turno da 
Tarde), enviando imediatamente para o email do professor.  

 O aluno deverá tirar a nota do campo "precisa" do boletim. 
 Os conteúdos dos Trabalhos avaliativos Finais são do 3° e/ou do 4° Bimestre 
 O aluno que estiver em trabalho avaliativo Final e não o enviar dentro dos critérios supracitados, irá 

direto para a recuperação Final. 
 Os e-mails dos professores estão no cronogramas  ou no site (www.colegioaryquintella.com.br) . 

 
 

 
1. A finalidade do texto é: (5 pts.) 
 a) provocar uma crítica. 
 b) narrar um fato cômico. 

 c) descrever um acontecimento. 
 d) convencer o leitor. 

 
2. No primeiro quadrinho, é possível concluir que o cão está: ( 5 pts.) 
 a) pensativo.  b) pachorrento.  c) entusiasmado.  d) consternado. 
 
3. A palavra "ótima", no segundo quadrinho, é uma característica (adjetivo) da palavra: ( 5 pts.) 
 a) peça.   b) teatro.   c) vacina.   d) programa. 
 
4. O texto causa humor porque há: 
 a) uma continuidade da expectativa inicial.          c) um anseio de o leitor encontrar algo engraçado. 
 b) uma hegemonia do pensamento do cão.           d) uma quebra de expectativa na história. 
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Leia o texto para resolver a questão 5: 

 
5. A pergunta da cigarra no último quadrinho justifica-se porque: 
 a) o cupim não é amigo da cigarra. 
 b) a cigarra não gosta de emprestar nada. 
 c) o cupim não devolveria seu violão inteiro porque iria devorá-lo. 
 d) a cigarra não é a verdadeira dona do violão. 
 
6. O humor da tirinha é provocado porque: 
a) a cigarra não empresta seu violão.         c) a cigarra faz uma pergunta ao leitor. 
b) o cupim desistiu de pedir emprestado.    d) a cigarra e o cupim não chegaram a um acordo. 
 
7. Há uma linguagem informal no trecho 
a) "Cigarra!" 
b) "Me empresta..." 
c) "Só um pouquinho!" 
d) "Não!" 
 
8. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas: 
 a) (   ) Quanto mais se estuda, mais se aprende. 
 b) (   ) “Quando os porcos bailam adivinham chuva.” 
 c) (   ) Se queres ser aprovado, estude muito. 
 d) (   ) Embora estudasse muito, não foi aprovado. 
 e) (   ) Ela se vestia conforme dita a moda. 
 f)  (   ) Estude para não travar na prova. 
 
 I.  Oração subordinada adverbial final. 
 II. Oração subordinada adverbial conformativa. 
 III. Oração subordinada adverbial proporcional. 
 IV. Oração subordinada adverbial condicional. 
 V. Oração subordinada adverbial comparativa. 
 VI. Oração subordinada adverbial temporal. 
 
9. Indique, entre as orações abaixo, qual delas é uma oração subordinada adverbial concessiva: 
 a) Venha agora ou perderá a vez de jogar. 
 b) Quero muito que você venha ao jantar, ainda que chegue tarde. 
 c) Marcelo prometeu chegar no horário combinado, porém chegou duas horas depois. 
 d) Viajaremos se não chover amanhã. 
          
                                                                Bom Trabalho! 
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