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Você conhece essa canção? Acompanhe a letra enquanto ouve a música que a professora irá tocar.

Família
Titãs

Família! Família!
Papai, mamãe, titia
Família!Família!
Almoça junto todo dia
Nunca perde essa mania...
Mas quando a filha
Quer fugir de casa
Precisa descolar um ganha pão
Filha de família se não casa
Papai, mamãe
Não dão nem um tostão...
Família êh! Família ah!
Família! oh! êh! êh! êh!
Família êh! Família ah!
Família!...
Família!Família!
Vovô, vovó, sobrinha
Família! Família!
Janta junto todo dia

Nunca perde essa mania...
Mas quando o neném fica doente
Uô! Uô!
Procura uma farmácia de plantão
O choro do neném é estridente
Uô! Uô!
Assim não dá pra ver televisão...
Família êh! Família ah!
Cachorro, gato, galinha
Família! Família!
Vive junto todo dia
Nunca perde essa mania...
A mãe morre de medo de barata
Uô! Uô!
O pai vive com medo de ladrão
Jogaram inseticida pela casa
Uô! Uô!
Botaram cadeado no portão...
Família êh! Família ah! Família!

Você estudou o gênero “Letra de canção”, que é um texto escrito em versos para ser
cantado, acompanhado ou não de instrumentos musicais, cuja intenção é emocionar, estimular
a imaginação, entreter, divertir, criticar. É construído com versos, estrofes e refrão, onde há
rimas e ritmo, jogo de palavras e criação de novos sentidos para as palavras. De acordo com a
leitura dessa canção, responda as atividades a seguir.

1. Que palavras rimam com família na música?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
2. Circule de amarelo a palavra família e conte quantas vezes ela é repetida na música.
____________________________________________________________________________

3. Observe que na música há algumas palavras terminadas em ão. Sobre estas palavras,
responda:
a) Quantas palavras terminadas em ão você encontrou?_______________________________
b) Escreva essas palavras em ordem alfabética:
____________________________________________________________________________
c) Qual dessas palavras possui mais sílabas e quantas sílabas ela possui?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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4. No verso “O choro do neném é estridente”, o que o autor quis dizer? Consulte o dicionário
para marcar a resposta correta.
(
(
(
(

) O neném chora pouco.
) O choro incomoda a mamãe.
) O choro é alto e fino.
) O choro é porque ele está doente.
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5. A expressão “Precisa descolar um ganha pão”, é uma linguagem utilizada em:
(
(
(
(

) livros escolares.
) conversas com amigos.
) receitas de remédio.
) contos de fadas.

5.1. Explique o que quer dizer essa expressão “Precisa descolar um ganha pão.”
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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6. O tema da música é:
( ) A família almoça junto todo dia.
( ) O dia a dia de uma família.
( ) A mãe morre de medo de barata.
( ) O pai morre de medo de ladrão.
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7. Fazem parte da música, exceto:
( ) vovó e vovô.
( ) papai e mamãe.
( ) titia e sobrinha.
( ) netinho e priminha.
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Bons estudos!

