
 

 

Programa Segue 

Luz de Fantasia 

Não é fácil ter um sonho 

Feito só de poesia 

Cheio de imaginação 

De esperança e alegria. 

 

Sonho de felicidade 

De emoção e de folia 

De surpresa e novidade 

Feito luz de fantasia. 

 

Sonho assim faz bem à vida 

Sonho assim é necessário 

Quero um desse de presente 

Para o meu aniversário! 

                                                                                                          Ricardo Azevedo 

Poema é um gênero textual geralmente escrito em versos e estrofes. O verso é cada uma 

das linhas de um poema. Já a estrofe é um conjunto de versos.   

   1) Complete: 

 a) O poema tem ____________ versos. 

 

     b)O poema tem ____________ estrofes. 
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 c) O poema é um ___________________________________ geralmente escrito em 

_______________ e ______________________. 

 

d) Os sinais de pontuação que aparecem no poema são o ponto____________________ e 

o ponto de ________________________________. 

 

2) Escreva o nome do autor e do título do poema. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3) Retirem do texto as palavras que rimam. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4) Copie a estrofe dos sonhos que a pessoa do poema quer de presente de aniversário?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

                      5 - (a) Explique o que é verso? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

         5 - (b) Explique o que é estrofe? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

   6 – Indiquem os sinais aos seus significados (ponto final, ponto de exclamação, ponto de 

interrogação, travessão, vírgula). Consulte as páginas 37 e 38 do livro didático de Língua 

portuguesa. 

a) (    ) indica uma pergunta. 

 

b) (    ) indica um espanto, uma surpresa. 

 

c) (    ) indica separação de elementos. 

 

d) (    ) indica as falas de um texto. 

 

e) (    ) indica final de uma frase 



O acento agudo (´) é colocado sobre as vogais a, e, o para indicar que o som delas é aberto. 

O acento (^) é colocado sobre as vogais a, e, o para indicar que o som delas é fechado.  

7- (a) Leia o pequeno texto e copie as palavras monossílabas (palavras que possui uma 
sílaba) acentuadas. 

_ Joana vem cá! 

Vá lá à horta, pegue três pás de adubo e coloque em volta dos pés de alface. Em um mês 
teremos lindos pés de alface. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7- (b) Desembaralhe as palavras e classifique como: acento agudo ou acento circunflexo. 

a) (bri – ca - fá) 

__________________________________________________________________ 

b) (trô – me) 

__________________________________________________________________ 

c) (pês – go – se) 

__________________________________________________________________ 

d) (gi – co – má) 

__________________________________________________________________ 

e) (ré – ja – ca) 

__________________________________________________________________ 

f) (nis - tê) 

__________________________________________________________________ 

g) ( mi – nó – do)  

__________________________________________________________________ 

h) (na – pá – gi) 

___________________________________________________________________ 

 


