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EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Período para realização: 29/06 a 03/07/2020 

PROFESSORA:  VANUSA ALVES FERNANDES DA SILVA 

6º ANO 

ALUNO:_________________________________________________________________ 

 

Leia a letra da música refletindo sobre a mensagem que a letra nos traz e marque uma 
alternativa correta nas questões de 1 a 4 

 
Vamos Construir ( Sandy e Junior) 
 
Sei que ainda sou criança, 
Tenho muito que aprender, 
Mas quero ser criança quando eu crescer, 
Nosso mundo é um brinquedo, 
Com pecinhas para unir, 
Ele será todo seu, se você pensar assim... 
 
Vamos construir uma ponte em nós, 
Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu, 
Com o amor que existe em nós! 
 
E você que é gente grande, 
Também pode aprender, 
Que amar é importante pro meu mundo e para o seu, 
Mas eu tenho a esperança, 
De você ser meu amigo, 
De voltar a ser criança, pra poder brincar comigo. 
 
Tudo o que se sonha, 
Com amor se pode conseguir, 
Por que tudo é assim, é assim, 
E a gente vive muito mais feliz!  
 
1.)A primeira estrofe da letra da música diz que: 
 
a.(   ) Só aprendemos quando somos crianças. 
b.(   ) Aprendemos  só quando crianças e quando somos adultos. 
c.(   ) Quando chega a fase dos idoso não se aprende mais. 
d.(   ) Aprendemos em todas as fases da vida. 
 
 

http://letras.mus.br/sandy-e-junior-musicas/
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2)  O sentimento expressado na 2ª estrofe da música indica que todos devemos: 
 
A).(   ) Ter adoração pelos outros. 
B).(   ) Nos apaixonar por todos. 
C).(   ) Nos unir uns aos outros. 
D).(   ) Admirar todo o mundo 
 
 
3) Leia novamente o verso abaixo retirado da letra da música “Vamos construir: 
 

  “ Esse verso vem nos dar um alerta para nossas vidas”. Esse alerta é para: 
 
A).(   ) Que se o adulto cuidar bem do mundo viverás bem e garante o futuro de todas as 
crianças. 
B).(   ) Que as crianças  tem que cuidar do mundo para que os adultos possam viver bem. 
C).(   ) Que  só o mundo das crianças é importante. 
D).(   ) Que quando  temos união e sabemos respeitar o mundo fica  melhor somente para as 
crianças.  
 
 
4) De acordo com a última estrofe da música para conseguirmos realizar nossos sonhos temos 
que: 
 
A).(   ) Sonhar de vez em quando. 
B).(   ) Sonhar para você para os outros. 
C).(   ) Sonhar e conquistar este sonho com ação sem prejudicar a nação. 
D).(   ) Sonhar porque sonhar não custa nada. 
 
 
5) Escreva um pequeno texto falando sobre seus SONHOS. 
 
OBS: Se quiser pode escrever em forma de poesia. 
 
 

                                                   BONS ESTUDOS!! 
 

                                                               Com Carinho!! 
                                                                           Profª Vanusa 

 
 
 


