
    

 

 

 

 

Goiânia, 03 de junho de 2020 

Nome: ________________________________________ 

Ano: 4º Turno: ______________ 2º Bimestre        

    

__________________________________________________________________________________ 

 

Língua Portuguesa 
 

A linguagem poética 
 

1) Leia o poema ‘’O leão’’, de autoria do poeta Vinicius de Moraes.  
 

O leão 

 
[...] 
Leão! Leão! Leão! 
Rugindo como o trovão 
Deu um pulo, e era uma vez 
Um cabritinho montês. 
 
Leão! Leão! Leão! 
És o rei da criação 
 
Tua goela é uma fornalha 
Teu salto, uma labareda 
Tua garra, uma navalha 
Cortando a presa na queda. 
 
Leão longe, leão perto 
Nas areias do deserto.  
Leão alto, sobranceiro 
Junto do despenhadeiro. 
Leão na caça diurna 
Saindo a correr da furna. 
Leão! Leão! Leão! 
Foi Deus que te fez ou não? 

 
O salto do tigre é rápido 
Como o raio; mas não há 
Tigre no mundo que escape 
Do salto que o Leão dá. 
Não conheço quem defronte 
O feroz rinoceronte. 
Pois bem, se ele vê o Leão 
Foge como um furacão. 
 
Leão se esgueirando, à espera 
Da passagem de outra fera... 
Vem o tigre; como um dardo 
Cai-lhe em cima o leopardo 
E enquanto brigam, tranquilo 
O leão fica olhando aquilo. 
Quando se cansam, o leão 
Mata um com cada mão. 
 
Leão! Leão! Leão!  
És o rei da criação! 
 

Vinicius de Moraes. A arca de Noé. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2004. p. 31-33. 
(Rio de Janeiro, 1970, inspirado em William Blake). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dardo: haste com ponta metálica, usada para acertar um alvo. 

Fornalha: forno de grande tamanho; parte de máquina ou utensílio           

em que se queima combustível para fazer funcionar um equipamento. 

Furna: caverna, gruta, lugar escondido, esconderijo. 

Sobranceiro: que está no alto, que domina. 

Atenção – Esta atividade será feita na aula on-line. 



 
a) Você já conhecia esse poema? Gosta da forma como o leão foi apresentado? Por quê? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
b) Por que o leão é apresentado como um rei?  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2) Releia estes versos e observe as comparações feitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) O poema estabelece uma semelhança entre o salto do tigre e o raio. Qual é? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) E qual é a semelhança entre o rugido do leão e o trovão? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leão! Leão! Leão! 

Rugindo como trovão  

[...] 
 

O salto do tigre é rápido 

Como o raio [...] 

[...] 

    Na linguagem poética, as palavras são empregadas com 

sentido diferente do usual. 

    A comparação consiste em aproximar os dois seres 

com base na semelhança entre eles. Existe sempre um 

elemento de comparação (por exemplo: como, tal qual, 

semelhante a, parecido com etc.) e algo comparado (por 

exemplo, salto do tigre e raio). 



 
 
3) Segundo o poema, o leão é o rei da criação. Releia o verso a seguir, veja as imagens e 
faça o que se pede.  
 
 
 

 
 
 

 
a) Leia a definição de fornalha no glossário. Essa palavra foi utilizada no poema com o 
mesmo sentido do dicionário? Por quê? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
b) Que semelhanças foram consideradas entre a fornalha e a goela do leão para ressaltar 
as características desse animal no poema? Assinale as afirmativas corretas.  
 
 Tanto a goela do leão quanto a fornalha queimam. 
  
 A goela do leão é grande e poderosa, e a fornalha também. 
 
             A goela do leão é rápida em devorar as presas, e a fornalha é rápida na queima de     
             combustível. 
 
             O fogo destrói praticamente tudo, e a goela do leão também.  
 
              Outra? Qual? _______________________________________________________ 
 
 
4) Releia estes versos do poema ‘’O leão’’ e sublinhe duas comparações.  
 
 
 
 
 
 

Tua goela é uma fornalha 

[...]                                                                Leão se esgueirando, à espera 

Não conheço quem defronte                        Da passagem de outra fera... 

O feroz rinoceronte.                                     Vem o tigre; como um dardo  

Pois bem, se ele vê o leão                            Cai-lhe em cima o leopardo 

Foge como um furacão.                               [...]             



 
 

a) Que elementos foram comparados? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
b) Que há em comum entre os elementos comparados? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
5) Observe as imagens.  
    Se você fosse explicar a um amigo, por telefone, como são estas cidades, o que diria? 
Escreva três frases,  utilizando comparações que caracterizem as duas fotos.  
 

 
 

 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


