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TREINO INTELECTUAL SOBRE AS AULAS 1 E 2  

 

“O estudo foi para mim o remédio soberano contra os desgostos 

da vida, não havendo nenhum desgosto de que uma hora de 

leitura me não tenha consolado.” Montesquieu 

 

 

1- Leia o poema a seguir e, de acordo com a aula 1, responda:  

Estes os olhos são da minha amada:  

Que belos, que gentis, e que formosos!  

Não são para os mortais tão preciosos  

Os doces frutos da estação dourada.  

Por eles a alegria derramada,  

Tornam-se os campos de prazer gostosos;  

Em zéfiros suaves, e mimosos  

Toda esta região se vê banhada;  

Vinde, olhos belos, vinde; e enfim trazendo  

Do rosto de meu bem as prendas belas,  

Dai alívios ao mal, que estou gemendo:  

Mas ah delírio meu, que me atropelas!  

Os olhos, que eu cuidei, que estava vendo,  

Eram (quem crera tal!) duas estrelas. 

Soneto de Cláudio Manoel da Costa 

 

O poema de Cláudio Manoel da Costa, um dos maiores nomes do Arcadismo 

brasileiro, traz um esquema rimático nos finais de seus versos, cujas letras 

(consoantes e vogais) têm semelhanças fônicas a partir da última vogal forte. A 

esse efeito sonoro damos o nome de: 

A) Rima toante 

B) Classes de palavras 

C) Aliteração 

D) Rima consoante 



  

 

2- Observe o poema a seguir: 

 

Todo poeta traz no peito um grito, 

Que lateja assaz para ser escrito. 

A tinta de seus versos nunca é mera, 

Dá palavra àquele que exaspera. 

 

Todo poeta faz ecoar o não-dito, 

O que foi silenciado noutras eras. 

No tecido da escrita há, deveras, 

O direito de bradar ao infinito. 

 

Todo poeta traz poder no espírito 

Capaz de alterar a turva atmosfera. 

Reduz a dor do coração contrito 

No tecer da letra que regenera. 

 

Elaine Rodrigues, poema selecionado pela FLIP 2021. 

 

Na aula 1, aprendemos sobre a qualidade das rimas, as quais podem ser 

reconhecidas como pobres ou ricas, dependendo da distinção de suas classes 

gramaticais. De acordo com os seus conhecimentos, escolha a alternativa que 

classifica, respectivamente, as classes de palavras (marcadas em negrito) da 

última estrofe. 

A) Verbo, preposição, adjetivo e substantivo. 

B) Substantivo, verbo, advérbio e verbo. 

C) Substantivo, substantivo, adjetivo e verbo. 



D) Conjunção, substantivo, numeral e verbo. 

 

 

3- Repare no efeito sonoro final marcado nestes versos: 

 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Vimos na primeira aula que uma das técnicas para produzir musicalidade 

no poema é a rima. Nesses versos, apenas os pares das últimas vogais 

tônicas marcadas têm semelhanças sonoras, tal som vocálico é classificado 

no poema como: 

A) Sílaba forte  

B) Rima toante 

C) Aliteração 

D) Ritmo 

 

4- Atente-se aos versos de Augusto dos Anjos: 

 

Falas de amor, e eu ouço tudo e calo! 

O amor da Humanidade é uma mentira. 

É. E é por isso que na minha lira 

De amores fúteis poucas vezes falo. 
 

O amor! Quando virei por fim a amá-lo?! 

Quando, se o amor que a Humanidade inspira 

É o amor do sibarita e da hetaíra, 

De Messalina e de Sardanapalo?! 



 

Pois é mister que, para o amor sagrado, 

O mundo fique imaterializado 

— Alavanca desviada do seu fulcro — 

 

E haja só amizade verdadeira 

Duma caveira para outra caveira, 

Do meu sepulcro para o teu sepulcro?! 

Idealismo, Augusto dos Anjos. 

 

O poeta deu um tom veloz e agitado ao seu poema, e para equilibrar o ritmo, ele 

usou a pontuação no interior dos versos (vírgulas, pontos e travessões), criando 

interrupções no compasso do texto. Conforme a aula 2, chamamos esse recurso 

rítmico de: 

A) Aliteração 

B) Alternância de sílabas 

C) Silêncios e pausas 

D) Vogal tônica 

 

5- "A melhor ginástica respiratória é a leitura em voz alta." Mário Quintana 

Pesquisas científicas confirmaram que a leitura em voz alta beneficia a saúde 

cerebral, auxiliando no processo de aprendizagem e fixação do conhecimento. 

Além disso, de acordo com a aula 2, a leitura em voz alta nos ajuda a perceber: 

A) O ritmo no poema 

B) As classes de palavras 

C) O autor do texto 

D) As consoantes 

https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/dicas-estudo/ler-em-voz-alta-ajuda-a-fixar-coisas-na-memoria-diz-estudo/
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GABARITO: 

1: D; 2: C; 3: B; 4: C; 5: A. 

https://www.youtube.com/channel/UCFrjQQnpzH4hNo2Yy8a8wkg
https://eredigindo.wordpress.com/

	Carlos Drummond de Andrade

