
1.º Teste de avaliação de Língua Portuguesa – 5.ºano 

Nome:______________________________ N.º______ Turma:______ 1.º Período 

Classificação: _____, _____ ___________________________ Professor:______________ 

Observações:_______________________________________________________________ 
 

PARTE I – COMPREENSÃO ESCRITA - Lê atentamente o seguinte texto e responde corretamente às perguntas 

propostas. Utiliza SEMPRE respostas completas. 

 

O Circo 

Rufem os tambores! Hoje tem marmelada, sim senhor! Tem também olhos atentos, sorrisos largos e 

muitos aplausos. É o circo em ação! Lugar de alegria e diversão. Uma das mais antigas artes do mundo, que 

se originou em meio aos povos visitantes.  

De estrutura circular e coberto de lona, o circo tradicional é formado geralmente por famílias. No 

picadeiro, não faltam as confusões dos palhaços, os engolidores de fogo, os trapezistas e as ilusões dos 

mágicos. Destacam-se, ainda, os números dos domadores que comandam leões, elefantes e fazem atuar os 

macacos. 

  Nos dias de hoje, porém, existe um movimento chamado Novo Circo. Ele combina os malabarismos 

e as acrobacias do circo tradicional com técnicas de dança e teatro. As apresentações contam com efeitos de 

luzes, música e roupas multicoloridas. Nessa nova tendência de arte circense, não há mais a presença de 

animais. Os estilos de circo variam, porém o importante é manter um espetáculo de alegria, magia e fantasia 

como forma de diversão. 

1. Qual é o principal assunto do texto? 

  Dar informações sobre o circo.                Convidar crianças para ir ao circo. 

2. Em que meio se originou o circo? _________________________________________________________ 

3. Carateriza o CIRCO TRADICIONAL. _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Neste texto são comparados dois elementos. Quais são eles? 

 Palhaços e Trapezistas.                           Circo Tradicional e Novo Circo. 

5. Indica as caraterísticas do NOVO CIRCO. _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Preenche o quadro com um X. 

 Circo Tradicional Novo Circo 

Estrutura Circular ______ ______ 

Teatro e Dança ______ ______ 

Efeitos de Luzes ______ ______ 

Animais ______ ______ 

Engolidores de Fogo ______ ______ 

Roupas multicoloridas ______ ______ 



PARTE II – GRAMÁTICA 

1. Relativamente ao texto “O Circo”: 

a) Quantos parágrafos contem? _____________________________________________________________ 

b) Quantas frases contem o primeiro parágrafo? ________________________________________________ 

c) Completa a frase: Nos dias de ____________, porém, existe um ______________ chamado _________  

_________. 

2. Ordena as frases corretamente: 

a) malabarismos      ele       os      combina  ____________________________________________________ 

b) combina   acrobacias  do  tradicional   ele   as   circo __________________________________________ 

3. Ordena alfabeticamente as seguintes palavras:  

Marmelada Olhos Atentos Sorrisos Circular 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Bom Trabalho!  

 

 

 

 

 

 


