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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DO 3º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA  

(Preenchimento do professor)   

 

Nome aluno (a): 

______________________________________________________  

______________________________________________________  

Escola: 

______________________________________________________ 

Professor (a): ______________________________________3ºANO  

Data da aplicação: _____/_____/2021 

 

 

  

GABARITO:  

  
 

 

H01A 

 

 

H02 

 

 

H03E 

 

 

H03C 

 

 

H04A 

 

 

H04A 

 

 

H04B 

 

 

H04B 

  

  

  

            

  

  

Legenda:  

 

I (Introduzir) D (Desenvolver) C (Consolidar) 
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Habilidades de Língua Portuguesa 3°ANO 

HABILIDADE  DESCRIÇÃO  

ATIVIDADE 1 

H01A 
ESCREVER TRECHO DE UMA QUADRINHA CONHECIDA. 

ATIVIDADE 2 

H02 LER E ESCREVER MÚSICAS (DO PONTO DE VISTA DE 

ORTOGRAFIA) 

ATIVIDADE 3 

H03E 
REESCREVER O TRECHO DE UM CONTO CONHECIDO DO PONTO 

DE VISTA DA ORTOGRAFIA. 

ATIVIDADE 4 

H03C 
                                                     

                         

ATIVIDADE 5 

H04A LOCALIZAR INFORMAÇÃO EXPLICITA NUM TEXTO INFORMATIVO. 

ATIVIDADE 6 

H04A LOCALIZAR INFORMAÇÃO EXPLICITA NUM TEXTO INFORMATIVO 

ATIVIDADE 7 

H04B LOCALIZAR INFORMAÇÃO IMPLÍCITA NO TEXTO 

ATIVIDADE 8 

H04B LOCALIZAR INFORMAÇÃO IMPLÍCITA NO TEXTO 
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DO 3º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA  

PRODUÇÃO TEXTUAL 

(Preenchimento do professor)   

 Nome Aluno (a): 

_______________________________________________________  

______________________________________________________ 

Professor (a): ____________________________________ 3º ANO  

  

Data da aplicação: _____/_____/2021  

GABARITO  

       COMPETÊNCIA  NÍVEL  

CI - RESPEITA CARACTERISTICA DO 

GÊNERO 
        

CII - COESÃO REFERENCIAL         

CIII -ESCREVE ALFABETICAMENTE     

CIV - DIFICULDADES PARA 

REPRESENTAR SÍLABAS 
        

CV - SEGMENTAÇÃO         

CVI - APRESENTA ERROS POR 

INTERFERÊNCIA DA FALA NA 

ESCRITA 
    

CVII - DOMINA AS REGRAS BÁSICAS 

DE CONCORDÂNCIA NOMINAL E 

VERBAL DA LÍNGUA 
    

       

Nível 1 – Insuficiente.    

Nível 2 – Regular.    

Nível 3 – Bom.    

Nível 4 – Muito bom.    
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COMO AVALIAR OS ITENS ACIMA DA PRODUÇÃO DE TEXTO DO 3°ANO 

 

RESPEITA AS CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO ESCOLHIDO:  por exemplo contos e 

das fábulas; Características do gênero - Modifica o conflito principal da história? - Evidencia 

a relação entre os personagens? - Constrói o clímax? - Transforma o desfecho da história?  

Constrói o texto de modo a retomar ideias anteriores para dar unidade de sentido (coesão 

referencial)? - Usa marcadores temporais? - Usa marcadores espaciais? Padrões da 

linguagem escrita - Escreve alfabeticamente?  

APRESENTA MUITAS DIFICULDADES para representar sílabas cuja estrutura seja 

diferente de consoante-vogal? –  

APRESENTA ERROS POR INTERFERÊNCIA DA FALA NA ESCRITA em fim de palavras, 

com grafias do tipo "ela foi leva doces" ao invés de "ela foi levar doces"? - Apresenta erros 

por interferência da fala na escrita no radical? - Troca letras ("c"/"ç", "c"/"qu", "r"/ "rr", "s"/"ss", 

"g"/"gu", "m"/"n") por desconhecer as regularidades contextuais do sistema ortográfico? - 

Troca letras ("c"/"ç"/"s"/"ss"/"x", "s"/"z", "x"/"ch", "g"/"j") por desconhecer as múltiplas 

representações do mesmo som? - Realiza trocas de consoantes surdas (produzidas sem 

vibração das cordas vocais, como "p" e "t") e sonoras (com vibração das cordas, como "b" e 

"d")? - Revela problemas na representação da nasalização ("ã"/"an")?  

DOMINA AS REGRAS BÁSICAS DE CONCORDÂNCIA NOMINAL E VERBAL DA 

LÍNGUA? - Segmenta o texto em frases usando letras maiúsculas e ponto (final, 

interrogação, exclamação)? - Emprega a vírgula em frases? - Segmenta o texto em 

parágrafos? - Dispõe o texto (margens, parágrafos, títulos, cabeçalhos) de acordo com as 

convenções? E propósitos comunicativos (O quê? Para quê? Para quem? Como?).  
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Atividade 1: 

 

Observe a imagem e escreva a quadrinha conhecida: 

 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Atividade 2: Ler e escrever a música. 

Abaixo a letra da música “Borboletinha”, tem erros em algumas 

palavras, escreva a letra da música novamente corrigindo-os: 

 

Borbuletinha  

Eztá na cosinha 

Fasendo xocolate  

Para madrinha 

Poti, poti 

Perna de pao 

Olho de vidro 

Naris de pica-pao 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Atividade 3: Leitura e Escrita de um trecho de um 

conto. 

Um aluno do 3º ano C, escreveu um trecho do conto  inóquio‖ e 

cometeu alguns erros na escrita das palavras, leia e encontre os erros 

escrevendo nas linhas abaixo o trecho com as palavras corretas. 

 

Gepeto era um velho omem que sonhava ter um filho.  

Um dia, ele fes um buneco de madeira, que galhou vida graças à 

bondoza Fada Asul.  

O omem deu o nome de Pinóquio e fes o meninu de madeira se 

arumar para ir à ezcola. 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Atividade 4- Reescrita de um trecho de um conto. Agora 

continue a escrever a história “Branca de Neve” a partir deste 

ponto: 

 

 

 No dia seguinte, os anões saíram para trabalhar e branca de 

neve ficou sozinha. Pouco depois, a velha maltrapilha chegou 

perto da janela da cozinha. A princesa ofereceu-lhe um copo 

d’água e conversou com ela. 

— Muito obrigada! — falou a velhinha — coma uma maçã… eu 

faço questão! 

No mesmo instante em que mordeu a maçã.... 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Atividade 5- Leitura de um texto informativo.  

Leia o texto e responda as questões: 

 

1- O que informa este panfleto que é importante 

para nós? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

2-   A infecção pelo coronavírus pode provocar 

quais sintomas? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3- Quais cuidados devemos tomar para não ser infectado pela 

doença? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Atividade 6- Leitura de um texto informativo. 

Leia o texto e responda as questões: 

 

1- Escreva qual a importância do texto acima: 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2-  As recomendações do texto acima são para todos os tipos 

de máscaras? Explique. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3- Cite duas recomendações sobre o uso da máscara que mostra 

no texto informativo: 

________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Atividade 7:  

Leia o texto e responda à questão. 

Curiosidades sobre as Aves 

Você sabia que os pássaros além de encantar com seu canto, possuem 

algumas curiosidades? 

Em todo o mundo existem mais de 8.500 espécies de aves. 

Um avestruz tem o mesmo tamanho de um camelo – 1,80 a 2,50 metros 

de altura. 

Algumas espécies de Beija-Flores podem voar até 150km/h. 

Os ovos da galinha são os mais consumidos porque é uma das espécies 

mais produtivas. Uma galinha é capaz de produzir 300 ovos por ano. 

 

1- A principal finalidade desse texto é: 

A) contar uma história. 

B) ensinar como cuidar dos animais.  

C) argumentar a favor dos animais.  

D) informar curiosidades sobre os pássaros. 

2- O animal que a avestruz tem o mesmo tamanho é: 

A) Cachorro 

B) Camelo 

C) Vaca 

D) Elefante 

3 – Qual das aves que são mais produtivas? 

A) Avestruz 

B) Gavião 

C) Galinha 

D) Beija-Flor 
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Atividade 8- Localizar informação implícita no texto. 

Leia a piada e responda à questão. 

A DOAÇÃO DE JOÃOZINHO 

No parque, o Joãozinho pede dinheiro à sua mãe para dar a um velhinho. 

A mãe, sensibilizada, dá o dinheiro, mas pergunta ao filho:  

— Para qual velhinho você vai dar o dinheiro, meu anjo?  

— Para aquele ali que está gritando: ―olha a pipoca quentinha!!!‖  

No texto, Joãozinho pede dinheiro para dar ao: 

 A) mendigo. 

 B) pipoqueiro.  

 C) avô.  

 D) amigo. 

 

Texto 2. 

JOANINHAS: SAIBA MAIS SOBRE SUAS CARACTERÍSTICAS 

Normalmente, pensamos que joaninhas são insetos redondos vermelhos 

com manchas pretas. No entanto, a realidade é que existem muitas 

variedades: alaranjadas, amareladas, etc. Há também muitos padrões de 

cores diferentes.  

Esses insetos possuem cores vivas para avisar a seus possíveis 

predadores que são venenosos e que têm um sabor muito ruim. Na 

verdade, as joaninhas não têm muitos predadores.  

Os maiores perigos que elas precisam enfrentar são os pássaros e insetos 

maiores. As andorinhas também podem comê-las, embora raramente 

façam isso. (...) 

  palavra ―elas‖, destacada no texto, refere-se a  

A) cores.       B) pássaros.       C) joaninhas.      D) andorinhas 

 


