
Trabalho Avaliativo (Final) de Português – 4º bimestre –601 e 602 

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 - Duendes e Gnomos é um livros escrito por Heloisa 
Prieto e desenhado por Elizabeth Tognato. Foi lançado por 
Companhia das Letras. 

 Quem ilustrou esse livro?  ( 10 pts.) 
(A) Heloísa Prieto.  
(B) Duendes e Gnomos.  
(C) Elizabeth Tognato.  
(D) Companhia das Letrinhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 -      DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS  
 Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, não importa a sua cor, raça, sexo, religião, origem 
social ou nacionalidade. Fonte: Direitos das crianças.  
  Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/direitos_da_crian%c3%a7a. Acesso em: 5 mai. 2010.  
 Este texto foi escrito para: ( 10 pts.) 
  (A) divertir as crianças.  
  (B) proteger as famílias e as crianças.  
  (C) determinar os direitos das crianças.  
  (D) declarar a cor, raça, sexo e religião das crianças. 
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3      “Dona Maria, olha a torneira pingando!  
 Victor, não demore muito no banho! Martinha, feche a torneira enquanto escova os dentes! Vamos 
economizar!...” O dia 22 de março foi escolhido como o Dia Mundial da Água pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), para lembrar a importância que a água tem para a existência da vida. A ONU criou até a 
Declaração dos Direitos da Água, o que é muito justo! Afinal de contas, o que seria de nós sem esse precioso 
líquido?  
 O texto tem a finalidade de: ( 10 pts.) 
 (A) destacar a importância da água. 
  (B) apresentar a Declaração dos Direitos da Água.  
  (C) comemorar o dia 22 de março como Dia da Água.  
  (D) imitar a fala das pessoas sobre a água no dia a dia 
4-  As princesas do castelo encantado  
 Uma velha fada resolve morar num castelo que ela transforma em uma hospedaria e começa a abrigar 
antigas conhecidas, como Rapunzel, Cinderela e a Bela Adormecida. Com a chegada de um engraçado 
mordomo, as princesas descobrem que o Príncipe sofreu uma maldição e se unem contra esse fato, o que 
acaba gerando muita confusão.  

Fonte: Disponível em: http://guia1.folha.com.br/guia/crianca/teatroinfantil/1016817. Acesso em: 09 mai. 2011. Adaptado.  

 São personagens da história: a fada, as princesas, o mordomo e: ( 10 pts.) 
  (A) a Bruxa.        (B) Rapunzel.             (C) Cinderela.              (D) o Príncipe. 
 
5 -        Ria sem parar  
 Quando eles chegam, é risada na certa! Com roupas esquisitas e maquiagem 
colorida, os palhaços nem precisam falar muito para divertir a plateia. Com gestos e 
movimentos, fazem um show. Os primeiros palhaços entraram em cena nas 
apresentações de cavalos ensinados. Eles montavam de costas, caíam e aprontavam 
muita confusão para animar a plateia. Os palhaços são verdadeiros acrobatas no 
picadeiro divertindo todos com suas acrobacias engraçadas. Hoje são atores que se 
preparam em escolas, onde aprendem mil caras e gestos engraçados e inventam 
novidades para fazer a gente sorrir.  
                      Fonte: Revista Recreio. Editora Abril, ano 4, nº 157, 13 de março de 2003, p.11.(Adaptado). 
  A palavra grifada na 1ª linha do texto se refere a: ( 10 pts.) 
 (A) atores.        (B) cavalos.         (C) palhaços.             (D) acrobatas 
 
05 - Assinale a frase em que está correta a correlação verbal: (10 pts.) 
 a) Se você trabalhasse, tinha mais dinheiro.   d) Se você trabalha, teria mais dinheiro. 
 b) Se você trabalhasse, teria mais dinheiro.   e) Se você trabalhasse, tivesse mais dinheiro. 
 c) Se você trabalhar, tinha mais dinheiro. 
 
06 - Use I para Modo Indicativo, II para Modo Subjuntivo e III para Modo Imperativo: (10 pts.) 
 a) Espere (    ) um pouco, garoto.  
 b) Queres (    ) que eu volte (    ) logo?  
 c) Gostaria (    ) de que todos fossem (    ) felizes.  
 d) Devolvam (    ) tudo, nós lhes suplicamos.   
 e) Quando estiverdes (    ) com ele, resolvereis (    ) isso.  
 
07 - Assinale a frase em que o uso de “por que” está errado. (10 pts.) 

a) Você sabe por que ela foi embora? 
b) Por que você quer saber isso? 

c) Essa decisão foi tomada por que? 
d) Alguém sabe por que estamos aqui? 

 
08: ( 10 pts.) Na frase “O lugar onde se vende carne chama-se ______.” A palavra que preenche a lacuna 
corretamente é: 
 a) açogue          b) assogue           c) açouge            d) asougue            e) açougue 
 
09: ( 10 pts.) 
 Já chega de criar _____ ! O termo que preenche a lacuna corretamente é:  

 a) impeçilho          b) empecilho            c) empecilho          d) empecilho        e) ipecilho 


