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D1 - Localizar informações explícitas em um texto.

D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.

D6- Identificar o tema de um texto.

D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes 
no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. 
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Letra, em música, é o texto contido nas composições vocais

para ser cantado ou, às vezes, recitado. O escritor de uma

"letra" é chamado de autor da letra ou letrista. A "letra", na

música erudita é chamada de "texto". O escritor do texto é

chamado de "autor" do texto.

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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Aquela Dama
Fundo de Quintal

Aquela dama que ostenta a fama

De ser a dona do meu coração

Não quis o que eu quis

(nem tudo que eu tinha pra dar)

Não quis ser feliz

(dos versos que fazem sonhar)

Não quis o que eu fiz...

Nem quis o meu perdão

Quis a solidão

(e agora não dá pra voltar)

Viver de ilusão

(é tarde demais pra tentar)

Não quis se entregar e disse 

adeus então

Me disse adeus...

Fugiu teve medo de amar

Quem diz adeus...

Não pensa um dia em voltar

Quem diz adeus...

Quer esquecer

Só diz adeus quem acha que é pra 

valer...

Me disse adeus...

Fugiu teve medo do amor

Quem diz adeus...

Não sabe o que é dar valor

Quem diz adeus...

Tem que saber

Só diz adeus quem acha que é pra 
valer..

https://www.letras.mus.br/fundo-de-quintal/
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1. Que você entende por OSTENTA ( verso 1)?

2. Ainda no verso 1, há alguns pronomes. Identifique-os.

3. Há alguma passagem na letra da música indicando que o eu lírico estava 
disposto a continuar com o relacionamento?
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4. Destaque na letra da música todos os pronomes pessoais e
indique a que pessoa do discurso pertence.

5. Como o eu rico caracteriza a pessoa que diz adeus?


