
BALADINHA DO 
APRENDER +

 5º ANO



Orientações para execução do slide:

� Divida a turma em pequenos grupos e entregue as plaquinhas com A, B, 

C e D ou pode fazer coletivo.

� Clique uma vez para introduzir o slide.

� Clique na imagem do megafone para iniciar o som.

�  Ao final da música, clique para iniciar o slide seguinte, aguarde 

aproximadamente 2 minutos (tempo para os alunos pensarem) e clique 

novamente para aparecer a marcação do gabarito.



Tava de boa e falei: Amor, vamos passear?
Ela correndo veio me abraçar

Falou: Amor, mas onde é que nós vamos parar?
Calma, amor, tenho um bom lugar pra ficar

E aí levei
Isso aqui tá bom demais

E aí, bebê
Que delícia de mar, hein

Piscininha, amor, piscininha, amor
Ótimo pra gente namorar, hein

Piscininha, amor, piscininha, amor
Bom pra gente se beijar

Piscininha, amor, piscininha, amor
Ótimo pra gente namorar, hein

Piscininha, amor, piscininha, amor
Pra gente se beijar

Piscininha Amor - Whadi 
Gama Ah, que momento

Que eu nunca vou esquecer
Mais uma parte dessa história

Entre eu e você
E aí levei

Isso aqui tá bom demais
E aí, bebê

Que delícia de mar, hein
Piscininha, amor, piscininha, amor

Ótimo pra gente namorar, hein
Piscininha, amor, piscininha, amor

Pra gente se beijar
Ótimo pra gente namorar, hein

Piscininha, amor, piscininha, amor
Bom pra gente se beijar

Piscininha, amor, piscininha, amor
Ótimo pra gente namorar, hein

Piscininha, amor, piscininha, amor
Pra gente se beijar



(D23) 
01- Qual a ação geradora da canção?

a) A criação de uma piscina para a namorada.

b) O convite do namorado para passear.

c) O abraço que a namorada deu no seu namorado.

d) A ideia da namorada em ir à piscina.



(D23) 
01- Qual a ação geradora da canção?

a) A criação de uma piscina para a namorada.

b) O convite do namorado para passear.

c) O abraço que a namorada deu no seu namorado.

d) A ideia da namorada em ir à piscina.



(D29)
02- Qual o tipo de linguagem empregada no uso da expressão 
hein?
a) Linguagem geográfica

b) Linguagem coloquial

c) Linguagem técnica

d) Linguagem não-verbal



(D29)
02- Qual o tipo de linguagem empregada no uso da expressão 
hein?
a) Linguagem geográfica

b) Linguagem coloquial

c) Linguagem técnica

d) Linguagem não-verbal



Uh, uh, uh, uh, uh, uh
Desejo a você

O que há de melhor
A minha companhia
Pra não se sentir só

O Sol, a Lua e o mar
Passagem pra viajar
Pra gente se perder

E se encontrar
Vida boa, brisa e paz

Nossas brincadeiras ao entardecer
Rir à toa é bom demais

O meu melhor lugar sempre é você
Você é a razão da minha felicidade

Não vá dizer que eu não sou sua cara-metade
Meu amor, por favor, vem viver comigo

No seu colo é o meu abrigo
Uh, uh, uh, uh, uh, uh

Meu Abrigo - Melim Quero presentear
Com flores Iemanjá

Pedir um paraíso
Pra gente se encostar

Uma viola a tocar
Melodias pra gente dançar

A bênção das estrelas
A nos iluminar

Vida boa, brisa e paz
Trocando olhares ao anoitecer

Rir à toa é bom demais
Olhar pro céu, sorrir e agradecer

Você é a razão da minha felicidade
Não vá dizer que eu não sou sua cara-metade

Meu amor por favor, vem viver comigo
No seu colo é o meu abrigo

Meu abrigo
No seu colo é o meu abrigo

O meu abrigo
Uh, uh, uh, ah

Ah



(D13)
03- O eu lírico é voz que fala no texto poético. Na canção, O 
que o eu lírico deseja?
a) Brisa e paz, o sol, a lua e o mar.

b) Companhia, a sua cara metade, o abrigo, o mar e passagem 

pra viajar.

c) Brisa e paz, passagem pra viajar, a minha companhia.

d) Companhia, o sol, a Lua, o mar e passagem pra viajar.



(D13)
03- O eu lírico é voz que fala no texto poético. Na canção, O 
que o eu lírico deseja?
a) Brisa e paz, o sol, a lua e o mar.

b) Companhia, a sua cara metade, o abrigo, o mar e passagem 

pra viajar.

c) Brisa e paz, passagem pra viajar, a minha companhia.

d) Companhia, o sol, a Lua, o mar e passagem pra viajar.



(D15)
04- Qual o sentido empregado pela palavra cara-metade na 
canção?
a) Metade de um rosto.

b) Camaradagem de um amigo.

c) Amor que completa uma pessoa.

d) Abrigo de um amigo.



(D15)
04- Qual o sentido empregado pela palavra cara-metade na 
canção?
a) Metade de um rosto.

b) Camaradagem de um amigo.

c) Amor que completa uma pessoa.

d) Abrigo de um amigo.



Eu Vou Tu Vai - Zé da Vea

Se você não for
Só você não vai
Se você não for
Só você não vai
Eu vou tu vai
Eu vou tu vai
Eu vou tu vai
Eu vou tu vai



(D26) 
05 - O termo destacado na frase: Se você não for, tem valor de
a) condição.

b) proporcional.

c) causa.

d) tempo.



(D26) 
05 - O termo destacado na frase: Se você não for, tem valor de
a) condição.

b) proporcional.

c) causa.

d) tempo.



(D27) 
06- Analisando a frase Eu vou tu vai, sentimos a falta de uma 
pontuação. Qual seria? 
a) Ponto e vírgula

b) Ponto final

c) Reticência 

d) Vírgula 



(D27) 
06- Analisando a frase Eu vou tu vai, sentimos a falta de uma 
pontuação. Qual seria? 
a) Ponto e vírgula

b) Ponto final

c) Reticência 

d) Vírgula 



Mas ela veio me xingando
Enchendo o saco, perguntando

Quem é essa perua aí?
Mas peraí, mas peraí

Você não paga as minhas contas
Já não é da sua conta

O que é que eu tô fazendo aqui
Mas mesmo assim, vou te explicar

O nome dela é Jenifer
Eu encontrei ela no Tinder

Não é minha namorada
Mas poderia ser

Jenifer - Gabriel Diniz

O nome dela é Jenifer
Eu encontrei ela no Tinder
Mas ela faz umas paradas
Que eu não faço com você
Mas ela veio me xingando

Enchendo o saco, perguntando
Quem é essa perua aí?
Mas peraí, mas peraí



(D15)
07- Qual o significado da expressão enchendo o saco?
a) Perguntando

b) Conversando

c) Perturbando 

d) Xingando



(D15)
07- Qual o significado da expressão enchendo o saco?
a) Perguntar

b) Conversar

c) Perturbar 

d) Xingar



 (D27)
08- Na frase “Quem é essa perua aí?” o sinal de interrogação  
foi empregado para
a) exclamar.

b) afirmar.

c) duvidar.

d) questionar.



 (D27)
08- Na frase “Quem é essa perua aí?” o sinal de interrogação  
foi empregado para
a) exclamar.

b) afirmar.

c) duvidar.

d) questionar.



(D25)
09- Analisando a frase: Não é minha namorada/ Mas poderia 
ser. O termo destacado estabelece uma relação de
a) conclusão.

b) explicação.

c) contradição.

d) alternância.



(D25)
09- Analisando a frase: Não é minha namorada/Mas poderia 
ser. O termo destacado estabelece uma relação de
a) conclusão.

b) explicação.

c) contradição.

d) alternância.



E algumas mentiras beijaram sua boca
Uma decepção atrás da outra

Eu entendo você
O seu amor tem trauma do passado

E o sentimento deve tá rachado
Mas eu entendo você

E o seu coração perdeu a cor
Cansou de errar a mão

O seu teto desabou, perdeu o chão
E mas pendura uma plaquinha aí de atenção

Um novo amor em construção
E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração
E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão

E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração
E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão

Tijolinho Por Tijolinho (part. Zé Felipe) - Enzo Rabelo

E o seu coração perdeu a cor
Cansou de errar a mão

O seu teto desabou, perdeu o chão
E mas pendura uma plaquinha aí de atenção

Um novo amor em construção
E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração
E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão

E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração
E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão

E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração
E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão

E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração
E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão



(D18)
10- Qual o tema tratado na canção?
a) decepção de um amor antigo.

b) atenção no novo amor.

c) construção de um novo amor.

d) reformulação de um amor.



(D18)
10- Qual o tema tratado na canção?
a) decepção de um amor antigo.

b) atenção no novo amor.

c) construção de um novo amor.

d) reformulação de um amor.



(D26)
11- A partir do verso E vai ter amor espalhado nas paredes, 
teto e chão, o compositor afirmou que 
a) vai ter corações colados nas partes da casa.

b) vai ter amor por todos as partes da casa.

c) vai ter amor pendurado no teto e no chão da sala.

d) vai ter corações pendurados por toda a casa.



(D26)
11- A partir do verso E vai ter amor espalhado nas paredes, 
teto e chão, o compositor afirmou que 
a) vai ter corações colados nas partes da casa.

b) vai ter amor por todos as partes da casa.

c) vai ter amor pendurado no teto e no chão da sala.

d) vai ter corações pendurados por toda a casa.



Parabéns! 
Vocês fizeram da baladinha 

um verdadeiro show! 
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