
TESTE FINAL (CURSO DE POEMAS) 

 

Envie apenas as respostas para o e-mail: eredigindo@gmail.com 

Lembre-se de colocar seu nome completo, para a emissão do certificado digital, que 

será enviado em até 3 dias para o seu e-mail. Caso não o receba, entre em contato com 

a professora através das redes sociais. 
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1- Analise o poema: 

Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cinquenta, 

As sensações renascem de si mesmas sem repouso, 

Ôh espelhos, ôh! Pirineus! ôh caiçaras! 

Si um deus morrer, irei no Piauí buscar outro! 

 

Abraço no meu leito as melhores palavras, 

E os suspiros que dou são violinos alheios; 

Eu piso a terra como quem descobre a furto 

Nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas seus próprios beijos! 

 

Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cinquenta, 

Mas um dia afinal eu toparei comigo... 

Tenhamos paciência, andorinhas curtas, 

Só o esquecimento é que condensa, 

E então minha alma servirá de abrigo. 

Esses versos foram redigidos pelo precursor do Modernismo no Brasil, Mário 

de Andrade. No conteúdo discursivo, o poeta se esvazia de si para dar voz 

àqueles que ele encontrava pelo caminho ("Eu sou trezentos..."); isto é, sua 

escrita representava o povo. Já na análise técnica, observa-se a ausência 

sequencial de rimas.  

Conforme os estudos referentes à última aula do curso, como chamamos os 

versos que não obedecem ao rigor das técnicas? 

A) Regulares 

B) Rimados 

C) Irregulares 

D) Métricos 



  

2- Observe o poema a seguir: 

 

Longe dessa urbana guerra 

Imagino o paraíso sem fim. 

Vejo o homem arar a terra. 

Sinto cheiro do lindo jasmim. 

 

Fogão à lenha sob a panela, 

Tem pamonha, queijo e aipim. 

Ouço a viola da minha janela 

Tudo isso é riqueza p'ra mim! 

 

Elaine Rodrigues, "Coisas Simples, do livro "Intensus" 

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 e substantivo. 

B) Substantivo e advérbio. 

C) Substantivo e pronome. 

D) Conjunção 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 Florbela Espanca, Lágrimas Ocultas: 

 

Se me ponho a cismar em outras eras  

Em que ri e cantei, em que era querida,  

Parece-me que foi noutras esferas,  

Parece-me que foi numa outra vida ...  
 

E a minha triste boca dolorida,  

Que dantes tinha o rir das primaveras,  

Esbate as linhas graves e severas  

E cai num abandono de esquecida!  
 

E fico, pensativa, olhando o vago...  

Toma a brandura plácida dum lago  

O meu rosto de monja de marfim...  
 

E as lágrimas que choro, branca e calma,  

Ninguém as vê brotar dentro da alma!  

Ninguém as vê cair dentro de mim!  

 

Na aula sobre métrica, aprendemos a contar as sílabas poéticas (ou sons 

poéticos), as quais entram na contagem até a última sílaba forte dos versos.  

Quantos sons poéticos têm apenas nos versos em negrito? 

A) 12 

B) 9 

C) 11 

D) 10 

  



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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