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DE MÚSICA
- LEITURA E INTERPRETAÇÃO
DESCRITORES
-

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D6 – Identificar o tema de um texto.
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TARECO E MARIOLA
Eu não preciso de você
O mundo é grande e o destino me espera
Não é você quem vai me dar na primavera
As flores lindas que eu sonhei no meu verão
Eu não preciso de você
Já fiz de tudo pra mudar meu endereço
Já revirei a minha vida pelo avesso
Juro por Deus não encontrei você mais não
Cartas na mesa
O jogador conhece o jogo pela regra
Não sabes tu eu já tirei leite de pedra
Só pra te ver sorrir pra mim não chorar
Você foi longe
Me machucando provocou a minha ira
Só que eu nasci entre o velame e a macambira
Quem é você pra derramar meu mungunzá

Eu me criei
Ouvindo o toque do martelo na poeira
Ninguém melhor que mestre Osvaldo na madeira
Com sua arte criou muito mais de dez
Eu me criei
Matando a fome com tareco e mariola
fazendo versos dedilhados na viola
Por entre os becos do meu velho Vassoural.
(Flávio José. Disponível em http://letras.mus.br/flavio-jose/46008/. Acesso em
novembro/2013)

https://www.youtube.com/watch?v=D1vqVP8lxcQ
Flávio José - Tareco e Mariola - Festival Viva Dominguinhos 2019
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ATIVIDADE

B

1. O texto apresenta um desabafo do eu lírico para com seu par romântico, atestando o
poder de superação com o rompimento da relação, a ponto de não sentir mais nada pela
pessoa amada. Os versos que mais explicitam tal indiferença amorosa estão no item
A. “Cartas na mesa,
jogador conhece o jogo pela regra”

B. “Já revirei a minha vida pelo avesso
Juro por Deus não encontrei você mais não”
C.“Eu me criei
Ouvindo o toque do martelo na poeira
Ninguém melhor que mestre Osvaldo na madeira”
D. “Não sabes tu eu já tirei leite de pedra
Só pra te ver sorrir pra mim não chorar”

E. “Quem é você pra derramar meu mungunzá”
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B

2. Para garantir um melhor efeito poético, o autor do texto “Tareco e Mariola” optou por
suprimir a conjunção das orações entre os dois primeiros versos. Assim, o conectivo que
melhor garantiria essa coesão entre as frases
POIS
“Eu não preciso de você___o
mundo é grande e o destino me espera”
EXPLICATIVA

seria a conjunção
A. mas.
B. pois.
C. porém.
D. quando.
E. para.
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3. O título do poema-canção “Tareco e Mariola” deu-se pelo fato de

E

A. indicar o tipo de alimentação do sertanejo na sua luta diária.
B. comparar o sabor do amor com os biscoitos e os doces.
C. se fazer versos ainda que passando por necessidades financeiras.
D. valorizar a situação financeira em vez da vida sentimental.
E. mostrar que sofrer de amor é o mínimo, diante das dificuldades
enfrentadas na vida.
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4. Na frase

“Não sabes tu que já tirei leite de pedra...”

E

a oração destacada
A. contribui apenas para complementar gramaticalmente a oração anterior.
B. apresenta-se no sentido denotativo através da expressão “leite de pedra”.
C. é marcada pelo verbo no pretérito, enfatizando o esforço, vivenciado no
passado, pelo eu lírico em favor da pessoa amada.
D. classifica-se em subordinada adjetiva por conta de a conjunção “que” exercer
função de pronome relativo.
E. mostra um sujeito implícito, por já ter sido expresso na oração principal,
evitando, assim, sua repetição.
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Só Os Loucos Sabem
(Charlie Brown Jr.)
Agora eu sei exatamente o que fazer
Bom recomeçar, poder contar com você
Pois eu me lembro de tudo, irmão
Eu estava lá também
Um homem quando está em paz
Não quer guerra com ninguém
Eu segurei minhas lágrimas
Pois não queria demonstrar a emoção Já que estava ali só
pra observar
E aprender um pouco mais sobre a percepção
Eles dizem que é impossível encontrar o amor
Sem perder a razão
Mas pra quem tem pensamento forte
O impossível é só questão de opinião
E disso os loucos sabem
Só os loucos sabem
Disso os loucos sabem
Só os loucos sabem

Toda positividade eu desejo a você
Pois precisamos disso nos dias de luta
O medo cega os nossos sonhos
O medo cega os nossos sonhos
Menina linda, eu quero morar na sua rua
Você deixou saudade
Você deixou saudade
Quero te ver outra vez
Quero te ver outra vez
Você deixou saudade
Agora eu sei exatamente o que fazer
Vou recomeçar, poder contar com você
Pois eu me lembro de tudo, irmão
Eu estava lá também
Um homem quando está em paz
Não quer guerra com ninguém
(https://www.letras.mus.br/charlie-brown-jr/1554240/
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5. Podemos conceituar “loucos” nessa música como alguém

A

A. que supera limites.
B. que precisa tratamento psicológico.
C. muito feliz.
D. que tem uma boa opinião.
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6. A palavra “guerra” está no sentido de

A

A. conflito.
B. percepção.
C. harmonia.
D. invasão.
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O Sal da Terra
Anda!
Quero te dizer nenhum segredo
Falo desse chão, da nossa casa
Vem que tá na hora de arrumar
Tempo!
Quero viver mais duzentos anos
Quero não ferir meu semelhante
Nem por isso quero me ferir
Vamos precisar de todo mundo
Pra banir do mundo a opressão
Para construir a vida nova
Vamos precisar de muito amor
A felicidade mora ao lado
E quem não é tolo pode ver
A paz na Terra, amor
O pé na terra
A paz na Terra, amor
O sal da

Terra!
És o mais bonito dos planetas
Tão te maltratando por dinheiro
Tu que és a nave nossa irmã
Canta!
Leva tua vida em harmonia
E nos alimenta com seus frutos
Tu que és do homem, a maçã
Vamos precisar de todo mundo
Um mais um é sempre mais que dois
Pra melhor juntar as nossas forças
É só repartir melhor o pão
Recriar o paraíso agora
Para merecer quem vem depois
Deixa nascer, o amor
Deixa fluir, o amor
Deixa crescer, o amor
Deixa viver, o amor
O sal da terra

GUEDES,Beto.
www.mundojovem.com.br/musicas/o-sal-da-terra-betoguedestransito. Acesso em 18/04/2016
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7. Analisando o texto da canção “O Sal da Terra”, verifica-se que

D

A. o locutor não se preocupa com as gerações futuras.
B. a “paz na terra” independe do cuidado com a natureza.
C. o emissor da mensagem argumenta que pensar no bem-estar dos outros é
prejudicial ao indivíduo.
D. a necessidade de mudanças na preservação do planeta não é uma
novidade, mas precisa de ações mais urgentes para tanto.
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B

8. A letra da música transmite a ideia de que é possível construir um mundo
melhor.
A partir de elementos do texto, é correto afirmar que, para isso, é necessário
A. investir na automação industrial substituindo o homem pelas máquinas.
B. diminuir o consumo de bens materiais e preservar os recursos ambientais.
C. realizar desmatamentos de áreas de florestas nativas e construir cidades.

D. aumentar a retirada de matérias-primas da natureza, para trazer de volta o
equilíbrio natural do planeta Terra.
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