
 

 

GUIÕES DE AULA 

 

Ano: 8.º 

 

A rima 

 

Principal competência visada: Leitura 

 

Objetivo(s): Caracterizar o modo lírico. 

 

Passo 1. Aceder ao exercício http://www.ciberescola.com/?page=test&id=475329 e realizá-lo.  
 

Passo 2. Resolução da primeira parte da ficha de trabalho (anexo). 
 

Passo 3. Resolução da segunda parte da ficha de trabalho (anexo). 
 

Passo 4. Aceder ao exercício http://www.ciberescola.com/?page=test&id=475328 e realizá-lo.  
 

ANEXOS: ficha de trabalho 

 

  



 
FICHA DE TRABALHO – PRIMEIRA PARTE 

A rima 

A rima tem a ver com a identidade ou semelhança de sons em lugares determinados dos 

versos (normalmente o fim dos versos). Para perceberes o que é a rima, repara na seguinte 

quadra popular. 

Tanto limão, tanta lima, 

Tanta silva, tanta amora, 

Tanta menina bonita… 

Meu pai sem ter uma nora! 

 

Verifica que: Lima rima com bonita 

Amora rima com nora 

 

Porquê? Repara que existe uma igualdade de sons a partir da vogal da sílaba tónica das 

palavras: 

Palavra Sílaba tónica Vogal tónica Rima 

Lima li I ima 

Bonita ni I ita 

Amora mo O ora 

nora no O ora 

 

Repara também que a igualdade de sons não é igual em ambos os casos: 

a. em lima/bonita, a igualdade é apenas das ____________. 

b. em amora/nora, a igualdade é tanto das _____________ como das ___________________. 

 

RIMA 

A rima é a _______________ de sons a partir da _____________ da sílaba _____________ 

das palavras. Se essa igualdade for total (tanto de _________________ como de 

____________________), a rima chama-se consoante. Se a igualdade for apenas de 

__________________, a rima chama-se toante. 

 

  



 
FICHA DE TRABALHO – SEGUNDA PARTE 

Podemos identificar as rimas de um poema através da atribuição de uma letra a cada rima, 

como no seguinte exemplo: 

Tanto limão, tanta lima, A 

Tanta silva, tanta amora, B 

Tanta menina bonita… A 

Meu pai sem ter uma nora! B 

Assim, o esquema rimático da quadra é: A, B, A, B. 

 

Exercício 1: Escuta a canção «Verdes são os campos», do grupo Almaplana 

(www.youtube.com/watch?v=fhSwpwqvXrg), e completa os versos do poema «Verdes são os 

campos», de Camões. 

 

Verdes são os campos, 

De cor de __________: 

Assim são os olhos 

Do meu __________. 

 

Campo, que te estendes 

Com verdura __________; 

Ovelhas, que __________ 

Vosso pasto tendes, 

De ervas vos mantendes 

Que traz o _______________, 

E eu das ________________ 

Do meu coração. 

 

(…) 

Isso que comeis 

Não são _________, ___________: 

São graças dos olhos 

Do meu _____________.    Luís de Camões (com supressões) 



 
Exercício 2: Analisa a rima das estrofes do poema «Verdes são os campos». 

1.ª estrofe 

Palavra Sílaba tónica Vogal 
tónica 

Rima Letra Tipo de rima 

      

      

      

      

 

2.ª estrofe 

Palavra Sílaba tónica Vogal 
tónica 

Rima Letra Tipo de rima 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

3.ª estrofe 

Palavra Sílaba tónica Vogal 
tónica 

Rima Letra Tipo de rima 

      

      

      

      

 


