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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Faça a leitura e escuta da música abaixo:

Dia, Lugar e Hora -Luan Santana 

   

                       Se a moça do café não demorasse tanto 

                                       Pra me dar o troco 

Se eu não tivesse discutido na calçada 

                          Com aquele cara louco 

                                E ó que eu nem sou de rolo 

 

Se eu não tivesse atravessado 

Aquela hora no sinal vermelho 

Se eu não parasse bem na hora do almoço 

Pra cortar o cabelo 

E ó que eu nem sou vaidoso 

 

Eu não teria te encontrado 

Eu não teria me apaixonado 

                                         Mas aconteceu 

Foi mais forte que eu e você 

 

Aí eu disse 

Quer que eu faça um café? 

Ou faça minha vida 

Se encaixar na sua? 

Aqui mesmo na rua 

Era pra ser agora 

Quando é pra acontecer 

Tem dia, lugar e tem hora 

 

https://www.letras.mus.br/luan-santana/dia-lugar-e-hora/ 

 

http://multishow.globo.com/musica/materias/luan-santana 
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1.Qual é o tema da música? 

Um encontro por acaso entre duas pessoas. 

 

2.Analise os seguintes versos: 

“...Quer que eu faça um café? 

Ou faça minha vida 

Se encaixar na sua?...” 

Qual é a intenção do eu lírico quando ele faz esses questionamentos a amada? 

Ele quer ter algo mais profundo, como namorar, com a amada que acabou de 

conhecer. 

 

3.Explique em poucas palavras o  enredo da música. 

O eu lírico fala de coincidências que o fizeram encontrar um amor que aconteceu a 

primeira vista, ou seja, a música traz um enredo que mostra como o acaso é capaz 

de conspirar a favor de um encontro entre duas pessoas. 

 

4.Qual é a lição que a letra da música traz? 

Que não precisamos nos desesperar para encontrar um grande amor, porque quando 

tiver que acontecer vai acontecer no dia, no lugar e na hora certa. 

Gramática 

5.Analise o verso a seguir: “...Se a moça do café não demorasse tanto...” A palavra 

destacada: 

I. É um verbo que está conjugado na terceira pessoa do modo indicativo. 

II. É um substantivo. 

III. É um verbo que está conjugado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. 

Está correta: 

a.(   ) I,II,II 

b.(   )II 

c.(   )III 

d.(   )I 

 

6.”... Eu não teria me apaixonado...” Nesse verso a palavra destacada é: 

I.Verbo 

II.Adjetivo 

III.Substantivo 
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IV.Advérbio 

Assinale a alternativa correta: 

a.(   ) I 

b.(   )III 

c.(   )II 

d.(   )IV 

 

7.”... Era pra ser agora...” A palavra destacada está empregada na linguagem: 

a.(   )coloquial ou informal 

b.(   )coloquial ou culta 

c.(   )coloquial ou formal 

d.(   )coloquial ou padrão 

 

8.Observe a palavra destacada no verso a seguir:”... Eu não teria te encontrado...”. 

Na Língua Portuguesa essa palavra é classificada como: 

a.(   )advérbio de negação 

b.(   )verbo 

c.(   )substantivo  

d.(   )pronome 

 

9.”... Foi mais forte que eu e você...” As palavras destacadas nesse verso são 

respectivamente: 

a.(   )advérbio, pronome, advérbio e pronome 

b.(   )pronome, conjunção, pronome e conjunção 

c.(   ) conjunção , pronome, conjunção  e pronome. 

d.(   )pronome, conjunção, verbo de ligação e pronome. 

 

10.”... Se eu não parasse bem na hora do almoço...” a expressão destacada remete 

a : 

a.(   ) primeira pessoa do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. 

b.(   )primeira pessoa do presente do modo indicativo. 

c.(   ) primeira pessoa do presente do subjuntivo. 

d.(   )primeira pessoa do imperativo negativo. 

 

 


