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Tome o poema a seguir como referência para responder 
às questões  1  e 2. 
TEXTO I 

Poeminha do contra 
Todos estes que aí estão 
Atravancando meu caminho, 
Eles passarão. 
Eu passarinho! 

Mário Quintana. 

 
1. A partir da leitura do poema, é possível inferir que o eu 
lírico 

A  usa a palavra “passarinho” para mencionar que a sua 
poesia é pequena e insignificante. 

B  utiliza o aumentativo “passarão” para dizer que os 
outros são indiferentes, e ele se torna permanente 
com a sua arte, talvez poesia. 

C  usa o verbo “Atravancando” para dizer que possui 
muitos obstáculos na vida e isso o deixa desanimado 
para prosseguir. 

D  utiliza uma forma no diminutivo subtendendo que 
não conseguiu sucesso na vida. 

E  usa palavras opostas a fim de relatar a liberdade, 
quem é grande tem maior liberdade de se expressar, 
de ter sucesso. 

 
2. O poeta usa um recurso estilístico para expressar seu 
sentimento ao citar a expressão  “Atravancando  meu 
caminho”. Assinale a alternativa que apresenta esse 
recurso. 

A  Ironia. 
B  Hipérbole. 
C  Hipérbato. 
D  Comparação. 
E  Metáfora. 

 
TEXTO II 

Epitáfio 
Devia ter amado mais 
Ter chorado mais 
Ter visto o sol nascer 
Devia ter arriscado mais 
E até errado mais 
Ter feito o que eu queria fazer 
... 
O acaso vai me proteger 
Enquanto eu andar distraído 
O acaso vai me proteger 
Enquanto eu andar 
Devia ter complicado menos 
Trabalhado menos 
Ter visto o sol se pôr 
Devia ter me importado menos 

Com problemas pequenos 
Ter morrido de amor 
... 

              Titãs 

3. Leia os versos da música. 
“Devia ter me importado menos 
Com problemas pequenos 
Ter morrido de amor” 

O eu lírico usa duas figuras de linguagem para expressar 
seu arrependimento de não ter vivido o presente, a vida 
como devia ser. Assinale a alternativa que apresenta essas 
figuras, respectivamente. 

A  Antítese e Paradoxo. 
B  Assonância e Antítese. 
C  Paradoxo e Hipérbole. 
D  Paradoxo e Eufemismo. 
E  Antítese e Hipérbole. 

 
TEXTO II 

Poema sinestésico 
Li cores em você 
que tinha um sabor 
que não sei de cor. 
Meio azedo e meio doce. 
Cítrico, cínico e hostil. 

 
4. Nos versos 4 e 5, a figura de linguagem predominante é 

A  Ambiguidade. 
B  Assíndeto. 
C  Aliteração. 
D  Sinestesia. 
E  Eufemismo. 

 
5. No verso 4, as palavras destacadas representam o 
recuso estilístico  

A  Personificação. 
B  Polissíndeto. 
C  Paradoxo. 
D  Assonância. 
E  Antítese. 
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3. c 

9º ANO • Língua Portuguesa  LISTA  01 
 



 

  
 

 

19M1Por_PD_01_2021  |  9º ANO  ::  1º período  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  | mar/2021      pág. 2 de 2 

4. d 
5. e 


