


"Imagine" é uma canção escrita e interpretada pelo músico inglês John
Lennon. Considerada um hino pela paz mundial, Imagine é uma canção
que sintetiza todo o pensamento e luta de Lennon, não perdendo sua
atualidade, mesmo sendo lançada a mais de 40 anos atrás, fazendo todos
nós sonharmos para viver em uma humanidade harmônica.

https://www.youtube.com/watch?v=bBW8g64Vzf8
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https://www.youtube.com/watch?v=F7oh6OmpJmA
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Nothing Else Matters - Metallica

So close no matter how far

Couldn't be much more from the heart

Forever trusting who we are

And nothing else matters

Never opened myself this way

Life is ours, we live it our way

All these words I don't just say

And nothing else matters

Trust I seek and I find in you

Every day for us something new

Open mind for a different view

And nothing else matters

Never cared for what they do

Never cared for what they 

know

But I know

( … )

Never cared for what they say

Never cared for games they 

play

Never cared for what they do

Never cared for what they 

know

And I know, yeah
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QUESTÃO 01
Rima é uma homofonia externa, em um sentido antigo, na tradição literária das
línguas em geral, constante da repetição da última vogal tônica do verso e dos
fonemas que eventualmente a seguem. A partir da análise da letra da música
NOTHING ELSE MATTERS, indique um par de versos que apresenta rimas.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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QUESTÃO 02
Em 1991, o Metallica lançou o álbum homônimo Metallica (popularmente
conhecido como The Black Album ), que inclui canções como “Nothing Else
Matters”, “Enter Sandman", ”Sad but True", “The Unforgiven". Este álbum tornou-
se o mais bem sucedido da banda, atingindo o topo da Billboard. A partir da letra
da canção, parcialmente reproduzida, informe qual é a essência da mensagem
transmitida pelos autores da canção.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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QUESTÃO 03
A partir da letra da canção retire um verso que apresente PERSONAL PRONOUNS
com funções de:
A) SUJEITO
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

B) OBJETO
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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QUESTÃO 04
A partir da letra da canção retire um verso que apresente POSSESSIVE PRONOUNS
com funções de:
A) ADJETIVA
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

B) SUBSTANTIVA
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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