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                                         Língua Portuguesa – 28/05/2020 

 
Classificados poéticos 

 
          Leia o título e observe como ele está organizado. Mesmo sem lê-lo, você consegue 
imaginar de que assunto se trata e qual o gênero do texto?  
 
Classificados poéticos 
 
Menino que mora num planeta 
azul feito a cauda de um cometa 
quer se corresponder com alguém 
de outra galáxia. 
Neste planeta onde o menino mora, 
as coisas não vão tão bem assim: 
o azul está ficando desbotado 

e os homens brincam de guerra. 
É só apertar um botão 
que o planeta Terra vai pelos ares… 
Então o menino procura com urgência 

alguém de outra galáxia 
para trocarem selos, figurinhas 
e esperanças. 

Roseana Murray. Classificados poéticos. São Paulo: Moderna, 2010. 

 
1) O texto ‘’ Classificados poéticos ‘’ é: 
 

            um anúncio.                                                      um conto. 
 
            uma fábula.                                                       um poema. 

 
2) Rimas são sons parecidos no final das linhas. 
 

a) Há rimas no texto ‘’ Classificados poéticos ‘’ ? 

_______________________________________________________________________________ 

b) Quais outros textos rimados você conhece? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
3) Em um poema, cada linha é chamada de verso.  
    Quantos versos tem o poema ‘’Classificados poéticos’’ ? 
 

_______________________________________________________________________________ 



 

4) Compare estas duas formas de escrever as mesmas frases.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Que diferença você percebe entre ler essas frases dispostas em versos e lê-las quando estão em 

uma sequência só? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
5) O primeiro e o segundo versos falam de um planeta azul. 
 
a) Que planeta do Sistema Solar é conhecido como planeta azul? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) Por que ele é chamado dessa forma? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) Que outro verso do poema confirma sua resposta ao item a? Copie-o. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
6) Releia. 
  
 
 
 
a) Você concorda que o planeta não vai tão bem? Por quê? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
b) A quais problemas o poema pode estar se referindo quando diz que as coisas não vão tão 

bem? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Menino que mora num planeta  

azul feito a cauda de um cometa 

quer se corresponder com alguém  

de outra galáxia. 

Menino que fora num planeta azul feito a cauda de um cometa quer se corresponder 

com alguém de outra galáxia.  

Neste planeta onde o menino mora 

as coisas não vão tão bem assim: 



 
7) Releia estes versos do poema. 
  
 
 
 
 
 
 
Ilustre os versos acima em seu caderno.  
 
8) No verso ‘’ azul feito a cauda de um cometa ‘’, a palavra feito poderia ser substituída por qual 

outra palavra ou expressão? 

_______________________________________________________________________________ 

 
9) Escreva palavras que rimem com: 
 
a) mora ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

b) guerra _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

c) botão ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

d) urgência _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

10) Desbotar é ‘’perder a cor’’. Indique qual destas alternativas pode explicar o verso ‘’ o azul está 
ficando desbotado’’.  
 

              O planeta está ficando escuro, pois o Sol está se extinguindo. 

              A natureza – os animais, a vegetação, a água e o ar – está sendo destruída. 

              As pessoas estão tão ocupadas que não prestam atenção às cores da natureza.  

 
11) O poema diz que, apertando um botão, o planeta vai pelos ares. 
 
a)  Que quer dizer a expressão ‘’ir pelos ares’’ ? 

_______________________________________________________________________________ 

b) Que poderia fazer o planeta ir pelos ares?  

_______________________________________________________________________________ 

 

Neste planeta onde o menino mora 

as coisas não vão tão bem assim: 

o azul está ficando desbotado 

e os homens brincam de guerra 



 

Produção textual 

 

       Você vai fazer uma recriação do poema de Roseana Murray, ‘’Classificados poéticos’’, para 

ser lida aos colegas. A ideia é que você expresse seus sentimentos e sua expectativa em relação 
ao nosso planeta.  
      Veja as orientações a seguir. 
 
Preparação 
 
1 -  Releia o poema. 
 
2 - Os meninos manterão a palavra menino, as garotas a trocarão por menina. 

 
3 - No segundo verso do poema original, a Terra é descrita como um planeta azul como a cauda 
de um cometa.  
     Reescreva esse verso, descrevendo a Terra de acordo com sua imaginação e destacando o 
que você acha mais marcante no planeta. 
 
4 - Para explicar o que não está bem na Terra, os versos dizem que ‘’o azul está ficando 
desbotado/ e os homens brincam de guerra’’.  

      Reescreva também esses versos, para exprimir os problemas que você considera mais 
importantes. 
 
5 -  Recrie também o último verso, dizendo o que você gostaria de trocar com alguém de outra 
galáxia. Para ajudá-lo, veja o esquema a seguir. 
 
 
 
 

             Classificados poéticos – recriação  

                                     ________________________ 

                                                  (nome do aluno autor) 

 

_______________ que mora num planeta 

__________________________________________ 

Quer se corresponder com alguém de 

outra galáxia. 

Neste planeta onde ____________ mora 

as coisas não vão tão bem assim: 

__________________________________________

__________________________________________ 

É só apertar um botão  

Que o planeta Terra vai pelos ares... 

Então ___________ procura com urgência 

alguém de outra galáxia 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 


