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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Seio de Minas 

Eu nasci no celeiro de Minas 

No berço mineiro 

Sou do campo da serra 

Onde impera o minério de ferro 

Eu carrego comigo no sangue 

Um dom verdadeiro 

De cantar melodias de Minas 

 no Brasil inteiro 

Sou das minas de ouro  

Das montanhas gerais 

Eu sou filha dos montes 

Das estradas reais 

Meu caminho primeiro 

Vi brotar dessa fonte 

Sou do seio de Minas 

Nesse estado um diamante. 

Paula Fernandes 

Após realizar a leitura da música faça o que se pede: 

1.Grife as rimas presentes na letra da música. 

Mineiro, verdadeiro, inteiro, primeiro;Gerais , reais;Fonte , diamante 

2.Observe o mapa abaixo: 
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O estado representado no mapa pela cor verde é o mesmo 

mencionado na música. Qual o nome dele? 

Minas Gerais 

 

3.Quais são as riquezas naturais e minerais que esse estado 

possui, de acordo com a música? 

Serra, ferro,ouro, campo,monte, fonte, diamante 

 

4. A pessoa que fala  na música compara o seu estado com uma joia. Que joia é 

essa? 

Ela compara o estado com o ouro. 

5. Qual é o local em que a personagem reside, de acordo com a música? Copie o 

verso que comprova isso. 

Ela reside no campo: “...Sou do campo da serra...” 

6.Qual é o significado do título da música? Explique. 

Seio – centro de Minas 

7.Qual é o tema da música? Explique. 

Uma pessoa que sente orgulho do seu estado e canta sobre as riquezas que ele 

possui. 

Gramática e ortografia 

8. Escreva um substantivo próprio para o substantivo comum citado:  

Amigo =      Daniel 

Professor = Paulo 

Cantora =   Paula 

Personagem de quadrinho = Mônica 

Cachorrinho= Totó 
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9. Complete a cruzadinha com os verbos no infinitivo conforme o exemplo.                       

 

1 - Conseguiram: Conseguir                                  

 2 - Surgiram : surgir                      

 3 - Girava : girar                     

 4 - Aconteceu : acontecer                        

  5 - Trabalharam : trabalhar                     

 6 - Foi : ir                                                            

7 – Comunicou: comunicar 

8 - Pensando : pensar 

9 - Atenderia : atender 

10 – Interrogou : interrogar 

10. Complete com ge ou je:      

a.In _____ ção             injeção               

b. passa_____iro           passageiro              

 c.  _____ladeira            geladeira              

 d.  la_____                   laje              

e.______latina             gelatina                

 



 

www.acessaber.com.br 

f. ma _____stade    majestade                      

g.  _____emada        gemada                               

 h .   ____ito           jeito                

i.____sso               gesso                     

 

11.Faça um poema sobre seu estado contando sobre suas riquezas e seus 

sentimentos por morar nele. Não esqueça de dar um título interessante ao seu texto. 

     _______________________________________ 

                                          _______________________________________ 

                                           _______________________________________                                                                    

                                           _______________________________________                                           

                                          _______________________________________ 

                                          _______________________________________ 

                                          _______________________________________ 

                                          _______________________________________ 

                                          _______________________________________ 

                                          _______________________________________ 

                                           _______________________________________                                                                    

                                           _______________________________________                                           

                                          _______________________________________ 

                                          _______________________________________ 

                                          _______________________________________ 

                                          _______________________________________ 

                                          _______________________________________ 

                                                                                                                       

Bom trabalho! 

 


