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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Gramática  

Após realizar a leitura e a escuta da música desenvolva as atividades a seguir: 

1.Grife os verbos e indique a qual conjugação cada um pertence.  

2.Pinte as preposições de azul e as conjunções de amarelo.  

3.Circule os adjetivos.  

4.Pinte os advérbios de verde, em seguida, classifique-os em: advérbios de negação, 

advérbio de lugar e advérbio interrogativo. 

5.Coloque um (s) em cima de cada substantivo encontrado. 

Bom trabalho! 

Loka (Part. Anitta) Simone e Simaria 

Cadê você que ninguém viu 

Desapareceu, do nada sumiu 

Tá por aí tentando esquecer um cara safado que te fez sofrer 

 

Cadê você onde se escondeu 

Porque sofre se ele não te mereceu 

Insiste em ficar em cima desse muro 

Espera mudança em que não tem futuro 

 

Deixa esse cara de lado 

Você apenas escolheu o cara errado 

Sofre no presente por causa do seu 

passado 

Do que adianta chorar pelo leite derramado 

 

Põe aquela roupa e o batom 

Entra no carro, amiga, aumenta o som 

 

E bota uma moda boa 

Vamos curtir a noite de patroa 

Azarar os boys beijar na boa 

Aproveitar a noite e ficar louca 

https://www.vagalume.com.br/anitta/
https://www.vagalume.com.br/simone-e-simaria/
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Esquece ele e fica louca, louca, louca 

Agora chora no colo da patroa, louca, louca… 

https://www.vagalume.com.br/simone-e-simaria/loka-part-anitta.html 

 
1. Resposta. verbos: 

Viu- ( 2ª conjugação ver) 

Desapareceu-( 2ª conjugação- desaparecer) 
sumiu- ( 3ª conjugação- sumir) 

tentando - (1ª conjugação –tentar) 
esquecer- ( 2ª conjugação) 

fez - ( 2ª conjugação fazer) 
sofrer-( 2ª conjugação) 

escondeu - ( 2ª conjugação- esconder) 
sofre - ( 2ª conjugação- sofrer) 

mereceu - ( 2ª conjugação- merecer) 
insiste - ( 3ª conjugação- insistir) 

ficar - (1ª conjugação) 

Espera - (1ª conjugação –esperar) 
deixa - (1ª conjugação –deixar) 

escolheu - ( 2ª conjugação escolher) 
adianta - (1ª conjugação –adiantar) 

chorar - (1ª conjugação) 
põe , ( 2ª conjugação antigo poer) 

entra - (1ª conjugação –entrar) 
aumenta - (1ª conjugação –aumentar) 

bota - (1ª conjugação –) 
vamos- ( 3ª conjugação- ir) 

curtir- ( 3ª conjugação) 
azarar - (1ª conjugação) 

Beijar-(1ª conjugação) 
Aproveitar - (1ª conjugação ) 

Ficar- (1ª conjugação) 

Esquece - ( 2ª conjugação esquecer) 
Fica- (1ª conjugação –ficar) 

Chora- (1ª conjugação –chorar) 
 
2. Resposta 
preposição 
por – através de 
em- onde 
www.acessaber.com.br 
desse- de + esse (pronome demonstrativo) 
no em+o 
pelo por+o 
conjunção 
que 
porque 
 
3. Resposta 
adjetivo 
safado 
presente 
passado 
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derramado 
louca 
4.Resposta 
advérbios: 
cadê= advérbio interrogativo que corresponde a “que é de”. 
Onde:o lugar em que 
Não advérbio de negação 
 
 
5. Resposta 
substantivos 
muro 
mudança 
cara 
leite 
causa 
carro 
roupa 
batom 
amiga 
som 
moda 
boa 
noite 
patroa 
boys 
colo 


