
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 2013 – LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO 
 

Escola: _________________________________________________________ 
Professora: ______________________________________________________ 
Aluno: __________________________________________________________ 
 
                       Faça as questões abaixo com atenção e com calma. 
  É uma avaliação que vai mostrar o que você já sabe e o que precisa 

aprender.  

 
 
Questão 01 – (D1) 

Observe o nome das bandeiras. Cada bandeira tem o nome do país que representa: 

 BRASIL     ARGENTINA     ESTADOS UNIDOS 

Circule, nos nomes das bandeiras, todas as letras que sua professora irá ditar. 

 

Questão 02 – (D2) 

Assinale o quadrinho que tem letras e números: 

 

a)  

         c)  

 

 

 

 

         d)  

b)  

 

 



Questão 03 – (D3) 

Observe o desenho: 

 

 

Faça um X no quadro em que aparece 3 vezes o nome do desenho acima. 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

Questão 04 – (D4) 

Leia o texto: 

SAPO-CURURU 
SAPO-CURURU 

NA BEIRA DO RIO 
QUANDO O SAPO CANTA, Ó MANINHA 

É PORQUE TEM FRIO. 
A última palavra do texto é: 

a) Rio b) Frio c) Cururu d) Maninha 

 

Questão 05 – (D5) 

A figura abaixo tem 

 

a) 5 sílabas 

b) 4 sílabas 

c) 3 sílabas 

d) 2 sílabas 

 

Questão 06 – (D6) 

Marque a alternativa em que todas as figuras começam com o mesmo som de GIGANTE: 

a)  

 

 

b)  

 

 

c)  

 

 

d)  

 

tesoura – VASSOURA - besouro 

VASSOURA – tesoura - tesoura 

TESOURA – tesoura – tesoura 

TESOURA – besouro - vassoura 



 

Questão 07 – (D7) 

O computador aprontou de novo! Desta vez, ele juntou algumas palavras que deveriam estar 

separadas e separou outras de maneira errada. 

A galinha do vizinho 

 

Agalinha dovizi nho 

Bota ovo ama relinho 

Botaum, bota dois, bota três 

Bota qua tro, bo ta cinco, bota seis, 

Bota sete, bota oito, bota no ve, 

Bota dez! 

 

Reescreva o texto usando o espaço correto entre as palavras. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Questão 08 – (D8) 

Marque a alternativa que mostra o nome da figura: 

 

a) focinheira 

b) fofoqueira 

c) fogueira 

d) forasteira 



Questão 09 – (D10) 

Observe o cardápio abaixo: 

 

SANDUÍCHE DE BOI 

1 – MISTO QUENTE .................................................................................................................... R$ 3,00 

Pão de forma, queijo e presunto  

2 – AMERICANO .................................................................................................................... R$ 5,00 

Pão de forma, ovo, queijo, presunto, tomate, alface e milho  

3 – HAMBURGUER .................................................................................................................... R$ 4,00 

Pão, hambúrguer de boi, batata palha, tomate, alface e molho  

4 – X-BURGUER .................................................................................................................... R$ 4,50 

Pão, hambúrguer, queijo, batata palha, tomate, alface e molho  

5 – X-SALADA ESPECIAL .................................................................................................................... R$ 6,50 

Pão, 2 hambúrguer de boi, queijo, presunto, batata, tomate, alface e molho  

6 – X-BACON .................................................................................................................... R$ 6,00 

Pão, hambúrguer de boi, queijo, bacon, batata, tomate, alface e molho  

Há bacon no seguinte sanduíche: 
a) Misto quente 
b) X-Bacon 

c) Salada especial 
d) Americano. 

 
Questão 10 – (D11) 

Leia o texto abaixo: 

O COLECIONADOR DE BORBOLETAS 

Era uma vez um homem que morava numa torre muito alta, no meio de uma floresta, 

longe de qualquer outra casa. 

Da sua torre, em dias muito claros, ele podia avistar a cidade vizinha, cheia de casas e 

pessoas. Se olhasse para baixo, podia ver as copas das árvores... Mas ele nunca pensava em 

árvores, nem em pessoas. Seu pensamento estava sempre voltado para uma só coisa... 

borboletas. Sempre à procura de novas espécies, a única coisa que o interessava era apanhar 

sua rede e aventurar-se no coração do bosque solitário. 

(TESTA, Fúlvio. O colecionador de borboletas. São Paulo: Melhoramentos, 1978. Fragmento) 

O homem morava 

a) na cidade 

b) na fazenda 

c) na floresta 

d) no parque 



 

Questão 11 – (D12) 

Leia o texto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esse texto sugere que o sapato é: 
 

a) Muito confortável 
b) Usado como cama 
c) Muito grande 
d) Somente usado por adulto. 

 

Questão 12 – (D13)  

Leia o texto abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O assunto do texto é: 

a) Extinção dos animais 

b) Poluição na terra 

c) Queda de meteoros 

d) Vida dos dinossauros 

 

A terra já conheceu inúmeras espécies de animais. Muitas foram 

extintas como a dos dinossauros que viviam no planeta por cerca 

de 140 milhões de anos e desapareceram por consequência da 

queda de meteoros. São várias as causas da extinção das espécies 

pelo homem: caça indiscriminada, tráfico de animais, alteração do 

habitat através da destruição das matas, poluição do ar, da água e 

do solo. No Brasil, mais de 250 espécies de animais estão 

seriamente ameaçadas. 

Disponível em: <http://www2.uol.com.br/ecokids/animais/listaofi.htm 



Questão 13 – (D15)  

Leia o texto abaixo: 

LÁ ATRÁS É MAIS LEGAL 

Andar de carro é gostoso á beça. E se você tiver menos de dez anos, o banco de trás é o 

seu lugar, porque é muito mais seguro. Os bebês também têm que ir no banco traseiro, 

sentados nas cadeirinhas e protegidos com aquelas fivelas que são o cinto de segurança deles. 

Não dá para esquecer nunca do cinto, mesmo no banco de trás. Em caso de batida, é a 

sua única proteção. 

Disponível em: http://www.canalkids.com.br/cidadania/transito/banco.htm 

“Lá atrás é mais legal” por que: 

 

a) Os bebês têm que ir sentados em cadeirinhas. 

b) O cinto de segurança também deve ser usado. 

c) Os bebês têm que ir no banco traseiro. 

d) O banco de trás é mais seguro. 

 

Questão 14 – (D16)  

Leia: 

 

 

Quando Mônica diz “Ele sumiu!” 

A quem a palavra Ele está se referindo? 

 

a) Mônica 

b) Cebolinha 

c) Aquário 

d) Peixinho 

 

 

 

Mônica, cadê o 

peixinho que 

tava aqui? 
Ele sumiu ! 



Questão 15 – (....)  

Leia o texto e responda as questões A e B 

Disponível em: www.meninomaluquinho.com.br Acesso em: 12 fev. 2010 

A) (D17) No último quadrinho, o menino disse “UFA!” porque sentiu 

a) alívio. 

b) dor. 

c) saudade. 

d) tristeza. 

 

B) (D23) o texto acima é 

a) uma receita 

b) um poema 

c) uma música 

d) uma tirinha 

 

Questão 16 – (D18)  

Leia o texto: 

DE BEM COM A VIDA 

Filó, a joaninha, acordou cedo. 
-- Que lindo dia! Vou aproveitar para visitar a minha tia.  
-- Alô, tia Matilde. Posso ir aí hoje? 
-- Venha, Filó. Vou fazer um almoço bem gostoso. 
Filó colocou seu vestido amarelo de bolinhas pretas, passou 

batom cor-de-rosa, calçou os sapatinhos de verniz, pegou o guarda-
chuva preto e saiu pela floresta: plecht, plecht... 

Andou, andou... e logo encontrou Loreta, a borboleta. 
-- Que lindo dia! 

Trecho do conto de Nye ribeiro – Revista Nova Escola – volume 5 
Edição Especial. 

A frase “—que lindo dia! Vou aproveitar para visitar minha tia”. Foi dita pela 

a) Loreta 

b) Matilde 

c) Floresta 

d) Filó 



 

Questão 17 – (D19)  

Leia o texto: 

UM POUCO DE HISTÓRIA DE CECÍLIA MEIRELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinale o quadrinho em que a frase apresenta uma opinião sobre Cecília Meireles 

a) Foi criada pela avó Dona Jacinta 

b) Nasceu no dia 7 de novembro de 1901 

c) Perdeu sua mãe com apenas três anos de idade 

d) Seus poemas encantam os leitores de todas as idades. 

 

Questão 18 – (D21)  

Leia o texto: 

 

 

 

 

 

 

 

Veja a frase que Chico Bento falou: “Faiz arguma coisa!” Ele fala desta maneira por que 

a) não sabe falar direito 

b) mora em um ambiente rural 

c) gosta de falar assim 

d) mora na cidade 

Cecília Meireles é uma das grandes escritoras da literatura brasileira. Ela nasceu 

no dia 7 de novembro de 1901, na cidade do Rio de Janeiro, e seu nome completo era 

Cecília Benevides de Carvalho Meireles. Sua infância foi marcada pela dor e solidão, pois 

perdeu a mãe com apenas três anos de idade e o pai não chegou a conhecer (morreu 

antes de seu nascimento). Foi criada pela avó Dona Jacinta. Por volta dos nove anos de 

idade, Cecília começou a escrever suas primeiras poesias. Estudiosos de sua obra dizem 

que seus poemas encantam os leitores de todas as idades. 

Disponível em:  http://www.suapesquisa.com/biografias/cecilia_meireles.htm 



Questão 19 – (D22)  

Veja a página de uma agenda: 

 

 

 

 

 

 

 

O nome que pode estar escrito na página anterior desta agenda é 

 

a) Lara 

b) Marcelo 

c) Natália 

d) Otávio 

 

Questão 20 – (D24) 

Leia o texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse texto serve para 

 

a) ensinar a construir um jogo 

b) explicar as regras de um jogo 

c) ensinar a usar papel sulfite 

d) divulgar uma receita culinária 

 

JOGO DA MEMÓRIA 

MATERIAL 

Caixas de fósforo 

Papel sulfite 

Canetinhas 

 

MODO DE FAZER 

Separe as caixas em duas partes 

Recorte e cole o papel sulfite para forrar a caixa 

Desenhe cada bicho na parte de cima 

Escreva o nome de cada bicho na gavetinha 



 

 

 

PROFESSORA 

 

Na questão 01, dite, pausadamente e nesta ordem, a letras abaixo: 

 

R – I – S – T - G 

 
 

ATENÇÃO!!!!!!! 
 

ORIENTAÇÃO À PROFESSORA: 
 
Prezado professor, 
 

Na avaliação de Língua Portuguesa do 3º ano, deverão ser lidos os enunciados de cada 
questão aos alunos. 
 
 


