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Leia o texto com muita atenção! 

 

 Flecha  Amarela 

Flecha Amarela é um indiozinho.  

Ele mora na floresta. 

Lá tem muitas plantas diferentes. 

Ele se alimenta de frutas e também sabe pescar. 

Flecha Amarela toca flauta e atira bem com arco e flecha. 

Na tribo,ele é um atleta. 

 

Questão 1: (0,6) 
 
Numere as frases na ordem dos acontecimentos da leitura. 
 
(       )  Na tribo, ele é um atleta. 
 
(       ) Ele se alimenta de frutas e também sabe pescar. 
 
(       ) Flecha Amarela é um indiozinho.  

                                                                          

a) (     ) 3, 2,1 

b) (     ) 1, 2 ,3 

 

 

Questão 2: ( 0,6) 

O que Flecha Amarela costuma fazer de melhor? 

 
a) (     ) Atirar bem com arco e flecha. 

b) (     ) Plantar árvores. 

 

 

 



Questão 3:( 0,6) 

3- Substitua a figura pelo nome. 

 Toda manhã, a       bota um ovo no                                  .  . 

 

 A água do  está bem quente! 

 

      a) (     ) Toda manhã, a galilha bota um ovo no ninho.  

                   A água do choveiro está bem quente! 

 

      b) (     ) Toda manhã, a galinha bota um ovo no ninho. 

                   A água do chuveiro está bem quente! 

 

Questão 4: (0,6) 
 
Separe as sílabas das palavras e coloque a quantidade de sílabas no quadrado. 
 
 

 O palhaço Carequinha adora divertir a criançada. 

 
 
                         __________________                      ___________________ 
 
 
 
 
 
 

a) (     ) Ca-re-qui-nha (4), cri-an-ça-da (4) 

b) (     ) Car-equi-nha (4), cria-nça-da (3) 

 

 



Questão 5: (0,6) 

5- Ligue as palavras que têm sentidos contrários. 

choro                                         último 

aberta                                        alto 

alegre                                        fechada 

baixo                                         riso 

primeiro                                    triste 

 

a) (     ) choro= lágrima 

             aberta= fechada 

             alegre= feliz 

             baixo= pequeno 

             primeiro= último 

 

b) (     ) choro= riso 

             aberta= fechada 

             alegre= triste 

             baixo= alto 

             primeiro= último 

 

Questão 6: (0,6) 

Reescreva a frase, substituindo a palavra destacada por outra do mesmo sentido. 

 Todas as crianças estavam alegres. 

     __________________________________________________________________. 

 

a) (     ) Todas as crianças estavam felizes. 

b) (     ) Todas as crianças estavam tristes. 

 

 

 



Questão 7: (0,6) 

Escreva o diminutivo dos nomes  das figuras abaixo. 

 

 

 

 

a) (     ) porquinho, moranguinho, ursinho. gatinho, sininho, anjinho. 

b) (     ) porcinho, moranginho, ursinho, gatino, sinino, anjinho. 

 

 

Questão 8: (0,6) 

Complete as palavras com as sílabas em destaque. 

   ça 
 

  ção     ço     çu 

 

     cabe ___ do          educa _____          crian _____ 

           a _____ de           carro _____          lou ______ 

 

 

a) (     ) cabeçado, educaço, crianção 

             açade, carroço, loução 

 

b) (     ) cabeçudo, educação, criança 

             açude, carroça, louça 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questão 9: (0,6) 

 

Organize as sílabas e encontre as palavras. 

 

           dre- pa    

          dro- qua  

 

 

a) (     ) padre / quadro 

b) (     ) drepa / droqua 

 

 

Questão 10: ( 0,6) 

Escreva os nomes dos desenhos abaixo. 

 

 
 

a) (     ) palaço, milho, olio, abelha. 

b) (     ) palhaço, milho, olho, abelha. 

 

                                                  

 

 

Terminou a sua Avaliação de Português? Então, olhe tudo outra vez e faça a sua 

revisão! 


