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ORIENTAÇÕES  
* Este questionário contém 08 questões: 04 abertas e 04 fechadas;  
*As respostas deverão ser entregues no dia do retorno das aulas, mas as dúvidas podem ser tiradas 
através do MESSENGER (Julio Nonato) e do INSTAGRAM( nonatojulio);  
* O aluno deverá orientar-se, em seus estudos, pelo livro e pelas anotações feitas no caderno no 
momento da explicação do professor, sendo também interessante a pesquisa em outros meios de 
informação;  
* Para o melhor aproveitamento dos estudos, recomenda-se que o aluno refaça os exercícios dados 
durante as semanas anteriores.  
 

TEXTO: : A Paz 

                                    

É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm 

Nas crianças 

A gente tem que arrumar um jeito 

De achar pra eles um lugar melhor 

Para os nossos filhos 

E para os filhos de nossos filhos 

Pense bem! 

 

Deve haver um lugar dentro do seu coração 

Onde a paz brilhe mais que uma lembrança 

Sem a luz que ela traz já nem se consegue mais 

Encontrar o caminho da esperança 

Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens 

Se fazendo irmão e estendendo a mão 

 

Só o amor muda o que já se fez 

E a força da paz junta todos outra vez 

Venha, já é hora de acender a chama da vida 

E fazer a terra inteira feliz 

 

Se você for capaz de soltar a sua voz 

Pelo ar, como prece de criança 

Deve então começar outros vão te acompanhar 

E cantar com harmonia e esperança 

Deixe que esse canto lave o pranto do mundo 

Pra trazer perdão e dividir o pão 
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Só o amor muda o que já se fez 

E a força da paz junta todos outra vez 

Venha, já é hora de acender a chama da vida 

E fazer a terra inteira feliz 

 

Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem 

Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm 

A lição pro futuro vem da alma e do coração 

Pra buscar a paz, não olhar pra trás, com amor 

Se você começar outros vão te acompanhar 

E cantar com harmonia e esperança 

Deixe, que esse canto lave o pranto do mundo 

Pra trazer perdão e dividir o pão 

 

Só o amor muda o que já se fez 

E a força da paz junta todos outra vez 

Venha, já é hora de acender a chama da vida 

E fazer a terra inteira feliz 

 

Só o amor muda o que já se fez 

E a força da paz junta todos outra vez 

Venha, já é hora de acender a chama da vida 

E fazer a terra inteira feliz 

 

Só o amor muda o que já se fez 

E a força da paz junta todos outra vez 

Venha, já é hora de acender a chama da vida 

E fazer a terra inteira feliz 

Venha, já é hora de acender a chama da vida 

E fazer a terra inteira feliz 

Inteira feliz. 

                                            Composição: Michael Jackson / Nando. 

Entendendo a canção: 

 

01 – Em: “Se fazendo irmão e estendendo a mão”, a expressão destacada sugere que: 

a)(  ) Os irmãos devem se ajudar. 

b)(  ) Devemos agir como irmãos e ajudar uns aos outros. 

c)(  ) Os irmãos sempre estendem a mão uns para os outros. 

d)(  ) Estendemos a mão somente aos irmãos. 

 

 



02 – No verso da 3ª estrofe, “Venha, já é hora de acender a chama da vida”, a expressão 

destacada dá a ideia de que: 

a)(  ) A vida deve ser acessa por alguém. 

b)(  ) É necessário chamar alguém para acender a vida. 

c)(  ) O mundo precisa de pessoas que coloquem fogo na vida. 

d)(  ) Para a terra ser feliz é necessário que tenhamos boas ações na vida. 

 

03 – O texto é: 

a)Uma entrevista. 

b)Um conto. 

c)Uma crônica. 

d)Uma música. 

 

04 – O autor retrata a necessidade de: 

a)Semearmos mais amor. 

b)Ganharmos mais dinheiro. 

c)Fazermos mais justiça. 

d)Promovermos mais a paz. 

 

05 – Leia a estrofe: 

“Deve haver um lugar dentro do seu coração 

Onde a paz brilhe mais que uma lembrança 

Sem a luz que ela traz já nem se consegue mais 

Encontrar o caminho da esperança.” 

 

De acordo com o primeiro verso da estrofe, onde a paz brilha mais que uma lembrança? 

________________________________________________________________________________ 

 

 Na estrofe: 

“Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens 

 Se fazendo irmão e estendendo a mão.” 

6 - A que se refere “enxugar o pranto dos homens”? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7 - Explique o verso: “Se fazendo irmão e estendendo a mão”? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Leia a estrofe: 

         “Só o amor muda o que já se fez 

          E a força da paz junta todos outra vez 

          Venha, já é hora de acender a chama da vida 

          E fazer a terra inteira feliz.” 



 

8 -  Qual o sentimento predominante que transforma a vida de um indivíduo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                             BOM TRABALHO E FIQUE EM CASA!!!! 

 


