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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Texto para à questão 01 

Dona Maria 

Me desculpe vir aqui desse jeito 

Me perdoe o traje de maloqueiro 

De camisa larga e boné pra trás 

Bem na hora da novela que a senhora gosta mais 

 

Faz três dias que eu não durmo direito 

Sua filha me deixou desse jeito 

E o que ela mais fala é que a senhora é brava 

Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa [... ] 

https://www.letras.mus.br 

1.Analise o trecho da canção “Dona Maria” do cantor Thiago Brava com (part. Jorge) 

e  faça um círculo ao redor da sílaba tônica das palavras abaixo: 

 

 

Texto para à questão 02 

Apelido Carinhoso 

Amor, não é segredo entre a gente 

Que o meu término é recente 

E você tá arrumando o que ela revirou 

E esse sentimento pendente 

Que insiste em bagunçar a minha mente 

Vai passar um dia, mas ainda não passou [... ] 
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DESCULPE AQUI DESSE 

TRAJE PERDOE JEITO 

MALOQUEIRO BONÉ HORA 

CAMISA LARGA NOVELA 

DIREITO FILHA SENHORA 
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2.Após analisar o trecho da canção “Apelido Carinhoso” do cantor Gusttavo Lima 

classifique as palavras abaixo quanto à sílaba tônica em oxítona, paroxítona ou 

proparoxítona. 

amor________________________________________________________________ 

segredo______________________________________________________________ 

término______________________________________________________________ 

recente______________________________________________________________ 

arrumando___________________________________________________________ 

revirou______________________________________________________________ 

bagunçar_____________________________________________________________ 

mente_______________________________________________________________ 

minha_______________________________________________________________ 

insiste_______________________________________________________________ 

 

Texto para à questão 3 

Impressionando os Anjos 

Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo 

Dia duro no trabalho que acabou comigo 

Tô aqui com os pés pra cima pronto pra dormir 

A saudade de você é visita frequente 

Que nem a sua tia chata que irritava a gente 

Ah, saudade da gente 

Tirando isso, do resto até que eu estou dando conta 

A Julinha tá banguela e o Pedro só apronta 

O que faltava do carro eu já quitei a conta [... ] 
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3.Analise o trecho da canção “Impressionando os anjos” do intérprete Gustavo Mioto, 

em seguida, pinte a sílaba tônica das palavras abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSIONANDO GENTE DANDO CONTA 

ANJOS VISITA FREQUENTE TIRANDO 

DURO SAUDADE CHATA ISSO 

TRABALHO HOJE COMIGO IRRITAVA 

ACABOU AQUI BANGUELA JULINHA 

PRONTO VOCÊ TIA CIMA 

RESTO PEDRO APRONTA FALTAVA 

 


