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         I GRUPO 

 
Lê o poema com atenção e responde de forma clara, correcta e completa ao questionário proposto. 
 

Hino à NaturezaHino à NaturezaHino à NaturezaHino à Natureza    
 

Falta ainda cantar a natureza, 
mas ela toda inteira! 
Esta cómica e roxa bebedeira 
da beleza! 

 

Falta louvar os montes, as culturas,  
os calhaus e a areia! 
Falta saudar as criaturas 
pasmadas no luar da lua cheia! 

 

Falta rimar os rios e as feras, 
e as figueiras despidas 
com pequenas quimeras 
pelo toco lustroso prometidas! 

 

Falta mostrar a poesia 
desta luta sem tréguas 
de colher palmos e semear léguas 
dia a dia! 
…………………………………………………………….

 

Falta beijar o chão, 
e voar numa asa! 
Falta queimar a inspiração 
nesta infinita brasa! 

 
 

Odes 
Miguel Torga 
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Parte A – INTERPRETAÇÃO E COMPREENSÃO 

 
Neste poema, Miguel Torga exalta não só a natureza como também o trabalho com ela 
relacionado. 
 
1. Quais são os aspectos da natureza enaltecidos pelo sujeito poético? 
 
2. Em que estrofe Miguel Torga faz a exaltação do trabalho rural? 
 
3. Qual é o apelo feito no poema e especialmente intensificado na última estrofe? 
_________________________________________________________________________________ 
 
4. Identifica o(s) recurso(s) estilístico(s) presente(s) nos seguintes versos: 
 

 4.1. “Esta cómica e roxa bebedeira / da beleza!”  
 4.2. “Falta louvar os montes, as culturas / os calhaus e a areia!”  
 

5. Explica o título do poema. 
 

Parte B – ASPECTOS FORMAIS 
 

Este poema é constituído por várias estrofes, todas com o mesmo número de versos. 
 
1. Quantas estrofes compõem este poema? 
 
2. Que nome se atribui a estas estrofes quanto ao número de versos? 
 
3. Divide os dois primeiros versos nas sílabas métricas que os constituem, marcando-as no 

poema e classifica-os. 
 
4. No poema, estão documentadas diferentes rimas. Diz quais são as rimas nele presentes e 

exemplifica cada uma delas marcando-as, com a ajuda do esquema rimático, no texto. 
 
 
5. Identifica o tipo de ritmo presente ao longo do poema, justificando a tua opinião. 
 
 
 
 
 

         II GRUPO 

 
 
1. Analisa morfologicamente os elementos da seguinte frase: 

“As pessoas devem preservar constantemente a natureza” 
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2. As conjunções subordinadas relacionam duas orações, uma das quais completa o sentido 

da outra. Nas seguintes frases que se seguem, introduz  as conjunções e locuções 

subordinadas convenientes, mas não repetidas. 
 
A) Temporais: 
 

1. _______________ muda a estação, a natureza adquire características diferentes. 
2. O Miguel gosta de apreciar os montes ________________ a Primavera chega. 
3. ________________ o Outono chega, as folhas das árvores caem. 

 
B) Causais: 
 

1. A natureza está desprezada_____________ o homem ainda não se decidiu a protegê-la. 
2. O Paulo não gosta dos montes no Inverno _______________ da neve. 
3. Os agricultores precisam de preservar a natureza ________________ precisam dela.  

 
C) Concessivas: 

 
1. _____________ não gostemos, temos de proteger a natureza. 
2. Devemos exaltar a natureza _____________ não seja do nosso agrado. 
3. _____________ nos custe um pouco, não devemos poluir o meio que nos rodeia. 

 
D) Condicionais: 

 
1. ___________ querem viver muitos anos, devem evitar a poluição. 
2. No Verão gosto de ir tomar banho ao mar ___________ a água não esteja. 

 
E) Consecutiva: 
 

1. Miguel Torga é _________________ apreciador da natureza e empenha-se vivamente a 
defendê-la. 

2. Ele gosta _____________ dela _________________ vai iniciar uma campanha de 
protecção do meio ambiente. 

 
F) Finais: 
 

1. _________________ possamos viver todos em paz e com saúde, devemos cantar a 
Natureza. 

2. __________________ sejamos construtores de um mundo melhor, devemos pensar no 
futuro. 

 
G) Comparativas: 
 

1. A Natureza é _______________ boa _________________ apetece preservá-la. 
2. ________________ gosto dos mares _________________ dos rios. 
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         III GRUPO 
 

A continuidade da vida humana assenta na preservação da natureza. Por isso é  
absolutamente necessário preservá-la. Sem ela não poderíamos viver. 
 
Elabora uma dissertação sobre um dos seguintes temas: 
 

a) À semelhança de Miguel Torga escrevas um poema 
 sobre a Natureza. 
b) Descreve o que fazes quotidianamente para preservar a  
Natureza. 

 
Num texto com um mínimo de 100 palavras e um máximo de 215 palavras, refere todos os aspectos 
subordinados ao tema.  
 Tem atenção à: 

• pontuação; 

• nível de língua; 

• utilização correcta dos tempos e modos verbais (Ex. Se iniciares a 
composição no presente até ao fim ela deverá estar escrita no presente.) 

 
 


