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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Hino Nacional 

Ouviram do Ipiranga as margens 

plácidas 
De um povo heroico o brado 

retumbante 
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos 

Brilhou no céu da pátria nesse instante 
 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço 

forte 
Em teu seio, ó liberdade 

Desafia o nosso peito a própria morte! 
 

Ó pátria amada 

Idolatrada 
Salve! Salve! 

 
Brasil, um sonho intenso, um raio 

vívido 
De amor e de esperança à terra desce 

Se em teu formoso céu, risonho e 
límpido 

A imagem do cruzeiro resplandece 
 

Gigante pela própria natureza 
És belo, és forte, impávido colosso 

E o teu futuro espelha essa grandeza 
 

Terra adorada 

Entre outras mil 
És tu, Brasil 

Ó pátria amada! 
Dos filhos deste solo és mãe gentil 

Pátria amada 
Brasil! 

 
II 

Deitado eternamente em berço 

esplêndido 

Ao som do mar e à luz do céu profundo 
Fulguras, ó Brasil, florão da América 

Iluminado ao sol do novo mundo! 
 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos, lindos campos têm mais 

flores 
"Nossos bosques têm mais vida" 

"Nossa vida" no teu seio "mais amores" 
 

Ó pátria amada 
Idolatrada 

Salve! Salve! 

 
Brasil, de amor eterno seja símbolo 

O lábaro que ostentas estrelado 
E diga o verde-louro dessa flâmula 

Paz no futuro e glória no passado 
 

Mas, se ergues da justiça a clava forte 
Verás que um filho teu não foge à luta 

Nem teme, quem te adora, a própria 
morte 

 
Terra adorada 

Entre outras mil 
És tu, Brasil 

Ó pátria amada! 

 
Dos filhos deste solo és mãe gentil 

Pátria amada 
Brasil! 

 
 

(fonte: Portal do Governo Brasileiro) 

 

Compositor: Poema: Joaquim Osório Duque Estrada / Música: Francisco Manoel da Silva 

1.O que o Hino Nacional representa para o nosso país? 

O Hino Nacional Brasileiro é um símbolo brasileiro que representa a pátria e seu povo 

e a valorização do nosso país.  
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2.Quando o Hino foi composto?  

O Hino surgiu em 1831 com o nome de Hino 7 de abril em razão da abdicação de 
D.Pedro I, depois ele passou a se chamar Marcha Triunfal enfim Hino Nacional. 

3.O Hino Nacional apresenta muitas palavras de difícil entendimento, por isso procure 

no dicionário o significado das palavras a seguir.  

Plácidas:_____________________________________________________________ 
Ipiranga:_____________________________________________________________ 

Brado:_______________________________________________________________ 
Retumbante:__________________________________________________________ 

Fúlgido:______________________________________________________________ 
Penhor:______________________________________________________________ 

Idolatrada:___________________________________________________________ 
Vívido:_______________________________________________________________ 

Formoso:_____________________________________________________________ 
Límpido:_____________________________________________________________ 

Cruzeiro:_____________________________________________________________ 

Resplandece:__________________________________________________________ 
Impávido:____________________________________________________________ 

Colosso:_____________________________________________________________ 
Espelha:_____________________________________________________________ 

Gentil:_______________________________________________________________ 
Fulguras:_____________________________________________________________ 

Florão:_______________________________________________________________ 
Garrida:______________________________________________________________ 

Lábaro:______________________________________________________________ 
Ostentas:____________________________________________________________ 

Flâmula:_____________________________________________________________ 
Clava:_______________________________________________________________ 

 
4.Cite algumas  qualidades do Brasil apresentadas no Hino? 

céu:formoso, risonho e límpido. Margens plácidas(tranquilas), lindos campos, etc. 

5.Porque o rio Ipiranga foi citado no Hino Nacional?Faça uma pesquisa. 

Porque foi nas margens desse rio que D.Pedro I proclamou a independência do Brasil. 

6.Analise o verso a seguir:” Iluminado ao sol do novo mundo!”Porque o autor usou a 

expressão “Novo Mundo” na letra do Hino?Explique. 
Porque após a independência o Brasil libertou-se de Portugal. Novo Mundo é uma 

referência a América. 
 

7. O verso:” E o sol da liberdade, em raios fúlgidos”  expressa a ideia de que o país 
foi liberto. Porém como essa liberdade foi conquistada? Explique com elementos 

extraídos do texto. 

 
Essa liberdade foi conquistada com muita luta como podemos observar nos versos:” 

“Conseguimos conquistar com braço forte/ Em teu seio, ó liberdade 
Desafia o nosso peito a própria morte!”. 

8. “Verás que um filho teu não foge à luta/Nem teme, quem te adora, a própria 
morte” Nesses versos do Hino há uma referência  que o brasileiro dá a vida por seu  

país. Na sua opinião essa é uma afirmação verdadeira ou falsa? Explique. 

Resposta Pessoal 
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9.Analise os versos a seguir:" Se o penhor dessa igualdade / conseguimos conquistar 

com braço forte" neles há uma afirmação que os brasileiros conseguiram fazer do 
Brasil um país livre e independente. Você acha que o Brasil é independente? Explique. 

Resposta Pessoal 

10.Você concorda que o Brasil é uma pátria amada por todos? Justifique sua 
resposta. 

Resposta Pessoal 

11.Você ama seu país? O que seu país tem de melhor ? Assim como no Hino cite 

algumas qualidades do Brasil e dos brasileiros, na sua opinião. 

Resposta Pessoal 

12.Escolha uma estrofe do Hino Nacional e faça  a ilustração. Após exponha os 

trabalhos no mural da sala. Bom trabalho!    

3.Plácidas: calmas, tranquilas 

Ipiranga: Rio onde D.Pedro I proclamou a independência do Brasil. 

Brado: grito, clamor 

Retumbante: que ressoa, ecoante 

Fúlgido: brilhantes 

Penhor: garantia 

Idolatrada: adorada, venerada, amada 

Vívido: brilhante, luminoso 

Formoso: belo, gracioso 

Límpido: transparente 

Cruzeiro: constelação (estrelas ) do Cruzeiro do Sul 

Resplandece: brilha 

Impávido: destemido, corajoso 

Colosso: gigante 

Espelha:reflete 

Gentil:generoso 

Fulguras: cintilas, realças, brilhas 

Florão:enfeite em forma de flor 

Garrida: alegre, vistosa 

Lábaro: céu/bandeira 

Ostentas: mostras com orgulho 

Flâmula: bandeira 

Clava: arma 

                       

                               


