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NOME:         DATA:  
 

Exercício de Criação de Poesia – Português 7° ano 
 

1) Sobre as características do gênero textual poema, estão corretas as seguintes 

proposições: 

 

I. O poema deve ser construído sob forma fixa, sempre preservando elementos como a 

métrica e a musicalidade dos versos. 

 

II. O poema caracteriza-se por ser centrado em um trabalho peculiar com a linguagem. 

Em geral, reflete o momento e o impacto dos fatos sobre o homem. 

 

III. O poema diferencia-se dos demais gêneros por ser escrito em versos e por possuir 

um ritmo mais marcado que o ritmo da prosa. 

 

IV. A poesia não é exclusividade do poema: ela é uma atitude subjetiva que pode estar 

nas mais variadas manifestações artísticas. 

 

a) Apenas I está correta 

b) I e III estão corretas 

c) I, III e IV estão corretas 

d) II, III e IV estão corretas 

 

2) Leia o texto abaixo: 

 

SOBRE A ORIGEM DA POESIA  

 

A origem da poesia se confunde com a origem da própria linguagem.  

 

Talvez fizesse mais sentido perguntar quando a linguagem verbal deixou de ser poesia. 

Ou: qual a origem do discurso não poético, já que, restituindo laços mais íntimos entre 

os signos e as coisas por eles designadas, a poesia aponta para um uso muito primário 

da linguagem, que parece anterior ao perfil de sua ocorrência nas conversas, nos jornais, 

nas aulas, conferências, discussões, discursos, ensaios  ou telefonemas […]  

 

No seu estado de língua, no dicionário, as palavras intermedeiam nossa relação com as 

coisas, impedindo nosso contato direto  com elas. A linguagem poética inverte essa 

relação, pois, vindo a se tornar, ela em si, coisa, oferece uma via de acesso sensível mais 

direto entre nós e o mundo […]  

 

Já perdemos a inocência de uma linguagem plena assim. As palavras se desapegaram 

das coisas, assim como os olhos se desapegaram dos ouvidos, ou como a criação se 

desapegou da vida. Mas temos esses pequenos oásis – os poemas – contaminando o 

deserto de referencialidade. 
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No último parágrafo, o autor se refere à plenitude da linguagem poética, fazendo, em 

seguida, uma descrição que corresponde à linguagem não poética, ou seja, à linguagem 

referencial. 

 

Pela descrição apresentada, a linguagem referencial teria, em sua origem, o seguinte 

traço fundamental:  

 

a) A dissolução da memória 

b) O desgaste da intuição 

c) O enfraquecimento da percepção 

d) A fragmentação da experiência 

 

3) Sobre a linguagem poética, é incorreto afirmar: 

 

a) A linguagem poética não possui compromisso com a objetividade: ela pode ser 

subjetiva e ambígua, oferecendo ao leitor diferentes possibilidades de interpretação. 

b) A linguagem poética é estritamente autobiográfica: é impossível desvencilhar o poeta 

de sua criação. 

c) As figuras de linguagem em um poema têm como objetivo despertar sensações no 

leitor e impactá-lo, possibilitando que ele crie imagens a partir desse impacto. 

d) A linguagem poética faz uso de diversos recursos estilísticos, entre eles, as figuras de 

linguagem. 

 

4) Sobre as diferenças entre a poesia e o poema, estão corretas as seguintes afirmativas: 

 

I. A poesia, ao contrário do poema, é composta por uma forma estática: a mensagem 

deve ser elaborada apresentando a mesma quantidade de versos e estrofes. 

 

II. A poesia pode estar presente em paisagens e objetos, enquanto o poema faz 

referência ao gênero textual. 

 

III. Não existem diferenças entre a poesia e o poema, ambas as denominações dizem 

respeito ao mesmo gênero textual. 

 

IV. Poesia vem do grego poiesis, que pode ser traduzido como a atividade de produção 

artística. É, portanto, uma definição mais ampla do que a definição de poema, nome 

dado aos textos feitos em versos. 

 

a) III e IV 

b) I e III 

c) II e IV 

d) Todas estão corretas 

 

5) Sobre a poesia, é correto afirmar: 

 

a) A poesia pode ser encontrada em diversas manifestações artísticas, como na música, 

na literatura, na fotografia e até mesmo em situações corriqueiras de nosso cotidiano 

b) A poesia é um gênero literário com características bem definidas, portanto, é 

facilmente possível identificá-la na literatura 
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c) A poesia apresenta forma fixa e não admite variações em sua estrutura. Os moldes 

clássicos obedecem aos princípios hedonistas de que a poesia deve sempre contemplar 

aquilo que é belo e agradável 

d) A poesia é exclusividade da literatura e não pode ser encontrada em outras 

manifestações artísticas, como a pintura ou a música 
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GABARITO 

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 
D D B C A 
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