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HABILIDADE DESCRIÇÃO 

 

H – 01 

 

Reconhecer os efeitos de humor de uma HQ por meio da leitura global. 

 

H – 04 

 

Diferenciar o uso do R e RR em um determinado contexto. 

 

H – 07 

 

 

Diferenciar o uso do L e o U na escrita final de uma palavra 

 

H – 08 

 

 

Identificar as personagens de uma fábula por meio da compreensão 

global do texto. 

 

H – 09 

 

 

Reconhecer o sentido da moral atribuída a uma fábula por meio da 

compreensão global do texto. 



AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DO 4º ANO 

 LÍNGUA PORTUGUESA  

PRODUÇÃO TEXTUAL 

(Preenchimento do professor)   

 Nome Aluno (a): ______________________________________________________________________ 

 Professor (a): _____________________________________________________ 4º ANO ____________ 

 Data da aplicação: _____/_____/2021  

 

ORIENTAÇÕES PARA CORREÇÃO DA PRODUÇÃO TEXTUAL 

As competências avaliadas na redação do 4º ano do Ensino Fundamental são: Reescrever uma fábula 

escolhida em conjunto entre alunos e professor, com base em proposta que estabelece tema, gênero, 

linguagem, finalidade e interlocutor do texto. Essas competências estão associadas às respectivas 

competências de produção de textos: 

COMPETÊNCIA I – TEMA – Desenvolver o texto de acordo com as determinações temáticas e 

situacionais da proposta de redação.  

COMPETÊNCIA II – GÊNERO – Mobilizar, no texto produzido, os conhecimentos relativos aos elementos 

organizacionais do gênero.  

COMPETÊNCIA III – COESÃO/COERÊNCIA – Organizar o texto de forma lógica e produtiva, 

demonstrando conhecimento dos mecanismos linguísticos e textuais necessários para sua construção.  

COMPETÊNCIA IV – REGISTRO – Aplicar as convenções e normas do sistema da escrita. 

COMPETÊNCIA V - SEGMENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO        

Nível 1 – Insuficiente.      Nível 3 – Bom.    

Nível 2 – Regular.             Nível 4 – Muito bom.   

 

         COMPETÊNCIA  NÍVEL  

 1 2 3 4 

CI TEMA     

CII GÊNERO          

CIII COESÃO/COERÊNCIA          

CIV REGISTRO          

CV SEGMENTAÇÃO      



H 01 - Descubra onde está o humor desta tirinha: 

( A )  Marcelinho está indo para a escola e o Cebolinha não. 

( B )  O Cebolinha viu que a luz da ideia de Marcelinho estava apagada, mas ele estava 

guardando as melhores ideias para a noite, para iluminar. 

( C )  Marcelinho é uma pessoa sem ideia mesmo.  

 

H 04 – Leia os trava-línguas abaixo: 

 

               

 

 

 

 

 



A maioria das palavras nos textos apresentados utilizam a letra R. Marque X na alternativa 

ERRADA: 

(A)  Para iniciar uma palavra com R, não é permitido duplicar a consoante. 

(B)  As palavras que contém dois RR são escritas entre duas vogais. 

(C)  A palavra “rato” também pode ser escrita assim: rrato. 

 

H 07 – As palavras abaixo estão escritas com L ou U no final. Marque a alternativa em que todas 

as palavras estejam escritas corretamente: 

(A)  degrau – quintal – sinal – mingau  

(B)  degrau – quintau – sinal – mingal  

(C)  degrau – quintau – sinau – mingal  

 

H 08 – Leia o texto e responda: 

A Cigarra e a Formiga 
 

A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava grãos. Quando 

chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. 

A formiga então perguntou a ela: 

- E o que é que você fez durante todo o verão? 

- Durante o verão eu cantei – disse a cigarra. 

E a formiga respondeu: 

- Muito bem, pois agora dance! 

Ruth Rocha, Fábulas de Esopo, 7. ed. São Paulo: FTD, 1996, p. 23. (Era outra vez). 

 

Assinale um X na alternativa que corresponde aos personagens do texto: 

(A)  Grãos e a cigarra. 

(B)  Verão e as formigas. 

(C)  Cigarra e formiga. 

 



H 09 – Leia o texto a seguir:  

A galinha dos ovos de ouro 

Havia um homem que 

tinha uma galinha 

que punha ovos de ouro. 

 

Por avidez e burrice 

pensou: se a galinha abrisse, 

encontraria um tesouro. 

 

Ah, cobiça desastrada! 

Morta e aberta a galinha 

viu que lá dentro não tinha 

nada! 

 

Por excesso de ambição, 

podes perder teu quinhão. 

 

Russell Ash; Bernard Higton. Fábulas de Esopo. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1994, p.16. 

  

 

Assinale um X na alternativa que corresponde a moral da história: 

 

(A) A paciência não leva a lugar nenhum. 

(B ) O excesso de ambição, leva à precipitação e, quem tudo quer tudo perde. 

(C) Melhor ter tudo o que quer, mesmo sem pensar. 
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