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ATENÇÃO: Leia atentamente as atividades e passe suas respostas para o gabarito. Faça 
letras maiúsculas(A,B,C ou D), com caneta azul ou preta e letra legível. 

 

GABARITO 

 1  2  3  4  5 

                
 

 

GÊNERO TEXTUAL: POEMA 

 

O QUE É UM POEMA? Um poema é um texto literário composto de versos, e que podem conter 
rimas ou não. Assim, diferente da prosa, escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos 
que se agrupam em estrofes. 

 

O QUE É VERSO? Verso é cada linha de um poema. 

 

 Versos Brancos: Os Versos Brancos, também chamados de Versos Soltos, são aqueles 
que não apresentam rimas. 

 

EXEMPLO: 
Esperança 

 

“Lá bem no alto do décimo segundo andar do 
Ano Vive uma louca chamada Esperança  
E ela pensa que quando todas as sirenas 

Todas as buzinas 

Todos os reco-recos tocarem 

Atira-se 

E 

_ ó delicioso voo!  
Ela será encontrada miraculosamente incólume na 
calçada, Outra vez criança...  
E em torno  dela indagará o povo: 
_ Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? 

E ela lhes dirá 

(É preciso dizer-lhes tudo de novo!) 

Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam: 
_ O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA...” 

 

( Mário Quintana) 
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Observe: O poema “ ESPERANÇA”, não possui rimas. 

 

 

RIMAS- É a consonância de palavras ou sílabas dando ao ouvido uma impressão agradável, 
ou seja, é a repetição de uma sequência de sons a partir da vogal da última sílaba tônica do 
verso. 
 

EXEMPLO: “Eu sou a que no mundo anda perdida 

Eu sou a que na vida não tem norte 

Sou a irmã do Sonho, e desta sorte 

Sou a crucificada... a dolorida...” 
 

 

O QUE É ESTROFE? A estrofe representa o conjunto de versos e de acordo com cada 
agrupamento, as estrofes são classificadas em:  

 

 Monóstico- estrofe com um verso 

 Dístico- estrofe com dois versos 

 Terceto- estrofe com três versos 

 Quarteto- estrofe com quatro versos 

 Quintilha- estrofe com cinco versos 

 Sextilha- estrofe com seis versos 

 Septilha- estrofe com sete versos 

 Oitava- estrofe com oito versos 

 Nona- estrofe com nove versos 

 Décima- estrofe com dez versos 

 Irregular- estrofe com onze ou mais versos 

 

Veja abaixo um exemplo de um terceto (estrofe com 3 versos) 

 

Soneto de Fidelidade 

 

[...] 
 

E assim, quando mais tarde me procure 

Quem sabe a morte, angústia de quem vive 

Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
 

 

Eu possa me dizer do amor que tive: 
Que não seja imortal, posto que é chama 

Mas que seja infinito enquanto dure. 
 

(Vinicius de Moraes) 

 

Leia o poema , escrito por Patativa do Assaré: 
 

Cresci entre os campos belos 

De minha adorada Serra 

Compondo versos singelos 
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Brotados da própria terra, 
Inspirados nos primores 

Nos campos com suas flores 

De variados formatos  
Que pra mim são obras primas, 
Sem nunca invejar as rimas 

Dos poetas literatos. 
 

1) O poema acima tem a finalidade de: 

a) ( ) contar uma história de vida. 
b) ( ) destacar a importância da criação de versos. 
c) ( ) caracterizar a Serra, onde vivia o poeta. 
d) ( ) criticar a obra dos poetas literatos. 

2) Quanto ao número de versos o poema possui: 

a) ( ) 10 versos   b) (   ) 8 versos   c) (   ) 1 verso   d) (   ) 6 versos 

3) Identifique a alternativa em que as rimas aparecem no 1º e 3º verso? 

a) ( ) primas / rimas. 
b) ( ) formatos / literatos. 
c) ( ) belos / singelos. 
d) ( ) serra / terra. 

4) Em que verso NÃO nota-se a marca da 1º pessoa: 
 

a) (   )“Cresci entre os campos belos.” 
b) ( )“De minha adorada Serra.” 

c) ( )“Brotados da própria terra.” 

d) ( )“Que pra mim são obras primas.” 

5) Identifique abaixo a alternativa que corresponde  a palavra “ Dístico”: 

a) ( ) é a estrofe com oito versos. 
b) ( ) é a estrofe com três versos. 
c) ( ) é a estrofe com dez versos. 
d) ( ) é a estrofe com dois versos.  


