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LÍNGUA PORTUGUESA – AULA 6 
 

Prática de Linguagem: Leitura/escrita (autônoma); Análise linguística/semiótica. 

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura; Ortografia. 

 

Ter amigos é muito bom, não é mesmo? Leia a letra de uma música que fala sobre amizade: 

 

A amizade 
Compositor: Djalma Falcão | Fundo de Quintal 

 

La laiá, la laiá, la laiá, la laiá 

La laiá, la laiá, la laiá, la laiá 

Valeu por você existir, amigo 

 

Amigo, hoje a minha inspiração 

Se ligou em você 

E em forma de samba 

Mandou lhe dizer 

Tão outro argumento 

Qual nesse momento 

Me faz penetrar 

Por toda nossa amizade 

Esclarecendo a verdade 

Sem medo de agir 

Em nossa intimidade 

Você vai me ouvir 

 

 

Foi bem cedo na vida que eu procurei 

Encontrar novos rumos num mundo melhor 

Com você fique certo que jamais falhei 

Pois ganhei muita força tornando maior 

 

A amizade 

Nem mesmo a força do tempo irá destruir 

Somos verdade 

Nem mesmo este samba de amor pode nos 

resumir 

 

Quero chorar o seu choro 

Quero sorrir seu sorriso 

Valeu por você existir, amigo 

 

Quero chorar o seu choro 

Quero sorrir seu sorriso 

Valeu por você existir, amigo 
 

Se possível, ouça e assista ao vídeo dessa música disponível em: 

 
Link: https://www.letras.mus.br/fundo-de-quintal/46048/  

https://www.letras.mus.br/fundo-de-quintal/46048/
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1- O refrão de uma música são os versos que se repetem, localize-os e circule no texto. 

 

2- Imagine que você é o compositor desta música e crie um novo refrão, seguindo o tema da 

amizade. 

  

  

  

  

 

3- Releia a estrofe abaixo e circule as rimas: 

 

 
 

4- Nesse trecho da música, podemos observar diferentes sons da letra S. Observe alguns 

exemplos e distribua as palavras no quadro de acordo com o som da letra S: 

 
samba resumir somos sorriso 
sem nossa sorrir sorriso 

 
S com som de S SS S com som de Z 

   

   

   

   

Amigo, hoje a minha inspiração 

Se ligou em você 

E em forma de samba 

Mandou lhe dizer 

Tão outro argumento 

Qual nesse momento 

Me faz penetrar 

Por toda nossa amizade 

Esclarecendo a verdade 

Sem medo de agir 

Em nossa intimidade 

Você vai me ouvir 
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5- O que acontece com o som da letra S quando ela está sozinha entre duas vogais? 

(A) Nesse caso o S terá o som de S mesmo. 

(B) Nesse caso o S terá o som de Z. 

 

 

6- Se queremos o som de S, e ele está entre duas vogais, o que é necessário fazer? 

(A) Nesse caso, é necessário usar SS. 

(B) Nesse caso, utilizamos apenas um S. 

 

 

7- Procure em jornais, revistas ou folhetos de supermercado, palavras escritas em português 

em que o S emite o som de Z. Se possível, cole no espaço abaixo ou escreva: 

 
 

 

8- Agora procure por palavras escritas com SS e cole no espaço abaixo ou escreva: 

 


	Compositor: Djalma Falcão | Fundo de Quintal

