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Teste de Avaliação de Português 

8º Ano 
Maio de 2009 

 
Nome do Aluno: _____________________________________________    Nº: _______    Turma: F 
 
Classificação: ______________________________________    O Professor: ________________ 
 

 

 

MAR SONORO 
 

Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. 
A tua beleza aumenta quando estamos sós. 
E tão fundo intimamente a tua voz 
Segue o mais secreto bailar do meu sonho 
Que momentos há em que eu suponho 
Seres um milagre criado só para mim. 

 
Sophia de Mello Breyner Andresen 

 
Grupo I 

 
1. O sujeito poético começa por caracterizar o mar. Retira do poema três  

características atribuídas ao mar. 
 1.1. A solidão influencia a visão que o sujeito poético tem do mar. Transcreve 
um verso que o comprova. 

 
 
 
2. “…a tua voz/Segue o mais secreto bailar do meu sonho…” 

 Explica, por palavras tuas, o sentido desses versos. 
 Identifica a (s) figura (s) de estilo aí presente (s). 

 
 
 
3. Refere o que sente o sujeito poético pelo mar. Justifica a resposta com 

elementos do texto. 
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4. Retira do texto três palavras de classes morfológicas diferentes que 
revelam a presença do sujeito poético ao longo do poema. Classifica 
morfologicamente cada palavra. 

4.1. A marca da 1ª pessoa é uma das características de um modo literário. 
Identifica-o e refere outras características desse modo. 
 
 
 
 
5. Classifica, quanto ao número de versos, a estrofe do poema. 
 
 
 
6. Apresenta o esquema rimático do poema e classifica o tipo de rima. 

 
 
 
7. Faz a escansão do 4º verso do poema e classifica-o de acordo com o 

número de sílabas métricas. 
 
 
 

Grupo II 
 
1. Retira do texto um exemplo para cada uma das classes morfológicas que 

a seguir se apresentam. 
a) Adjectivo 
b) nome abstracto 
c) pronome pessoal 
d) conjunção subordinativa temporal 
e) preposição simples 
f) determinante possessivo 
 
 
 
2. Mar, a tua voz segue intimamente todos os meus sonhos. 

 - Indica a função sintáctica dos segmentos sublinhados. 
 - Reescreve a frase substituindo o complemento directo por um pronome 
pessoal. 



 
Prof. Rafael Cordovil  Maio ‘08 
http://ciberauladorafael.wordpress.com  

 

Página 3 de 4 

 Com o verbo pronominalizado, escreve novamente a frase, conjugando o 
verbo no futuro do indicativo e a seguir no pretérito mais-que-perfeito composto 
do indicativo. 

 
 
 
3. Divide e classifica as orações presentes no 2º verso do poema. 
 
 
 
4. Atendendo ao sentido das conjunções / locuções apresentadas, 
completa as frases seguintes (deves adequar as frases ao conteúdo do 
poema). 
 
a) Mar, fascinas-me porque __________________________________ 
b) Sei que és de todos, no entanto _____________________________ 
 
 
 
5. Passa para o discurso indirecto a seguinte fala: 
 
 - Mar, a tua voz segue os meus sonhos e, por isso, observo-te horas a fio, 
pensando como será a minha vida no futuro. 
 
 
 
6. Reescreve as frases seguintes na voz activa ou passiva (conforme o caso). 

a) A relva do Jardim Central foi regada pelos funcionários da 
Câmara Municipal. 

b) O Presidente inaugurou o novo edifício dos Paços do Concelho. 
c) Ele chamou-me ao gabinete. 
 
 
 

     7. “…a tua voz segue/ (…) o meu sonho…” 
7.1. Identifica o tempo e o modo em que se encontra a forma verbal destes 
versos. 
7.2. Reescreve-a nos seguintes tempos e modos verbais. 

a) Pretérito imperfeito do indicativo 
b) Condicional composto. 
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c) Pretérito perfeito composto do indicativo. 
d) Pretérito mais-que-perfeito composto do conjuntivo. 
 
 
 

8. “Segue o mais secreto bailar do meu sonho…” 
 A partir da palavra destacada, cria um nome, um verbo e um advérbio. 
 Identifica o (s) processo (s) de formação a que recorreste. 

 
 
 

FIM 
 

Bom Trabalho. 


