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– FALAR SOBRE AMIZADE – 
 

1. Ouça a canção Sou teu amigo sim, versão em português europeu da música "You've 
Got a Friend in Me", do filme de animação Toy Story 3.  Complete as frases com as 
ideias principais de acordo com o que ouviu.  
 
a) Ele é amigo quando __________________________________ e a outra pessoa fica só e 

_________________________. 
b) Para ele, só alguém que gosta é que é _________________________. 
c) Eles vão ficar juntos _________________________. 
d) Ele diz que não é mais _________________________ e também não é mais 

_________________________ do que o outro.  
e) Ele considera que mais ninguém é _________________________  do que eles os dois. 
f) Ele refere que a amizade deles _________________________. 

 
 

1.1. Atente nas palavras abaixo e complete a tabela com as informações corretas.  
 

Adjetivo Nome 

sentimental  

leal   

normal  

habitual  

essencial   

cultural  

 
Atenção: sentimental ---------------- sentimentais 
As palavras que terminam em –al fazem plural em –ais 

 
 

1.2. Complete as frases com as palavras da tabela acima. Faça as alterações 
necessárias.  
 
a) Não tenho nada contra as pessoas que mostram os seus ___________________, mas ele 

hoje está muito ___________________. Não sei o que se passa! 
b) Quando a Rita viaja, gosta muito de conhecer a ___________________ dos locais que visita. 

Um dos aspetos ___________________ preferidos dela é a gastronomia.  
c) Há animais que parecem ter mais ___________________ do que algumas pessoas, por 

exemplo os cães costumam ser bastante ___________________.  
d) Na ___________________, as pessoas querem todas mais ou menos as mesmas coisas. Uma 

das coisas mais ___________________ na nossa vida é ter saúde.  

e) É ___________________, o Rui ir ao cinema sozinho, ao sábado à noite. Ele é uma pessoa 
de ___________________ e, geralmente, fica chateado quando algo é diferente das suas 
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atividades  ___________________. A ___________________ na vida dele é muito 
importante para o Rui.  

 
1.3. Indique uma palavra ou expressão sinónima de: 

 
a) “ficas só”     i. __________________________ 
b) “sarilhos”     ii. __________________________ 
c) “juntos até ao fim”    iii. __________________________ 
d) “modificar”     iv. __________________________ 
e) “não vai ter fim”    v. __________________________ 

 
 
 

2. Oralmente, descreva como deve ser um amigo. 
Exemplo: Um amigo está sempre pronto para nos ajudar. 

 

 
Sou teu amigo sim 
Vozes: Miguel Ângelo e Mário Sereno 

 
 
Sou teu amigo sim 
Sou teu amigo sim 
Quando a vida corre mal e tu ficas só e sentimental   
Se só alguém que gosta é leal  
Tu tens um amigo aqui  
Eu sou teu amigo sim   
Sou teu amigo sim  
Sou teu amigo sim  
Tens sarilhos? Quem não tem?   
Mas não há nada que eu não faça só por ti  
Ficamos juntos até ao fim  
Tu tens um amigo aqui  
Sou teu amigo sim    
Não sou mais forte nem sou mais inteligente que tu  
Quando estou aqui (não sei )  
Mas mais ninguém é mais amigo que eu e tu 
Só nós os dois, pá  
O tempo vai passar e sem nos modificar  
A amizade não vai ter fim  
Sou teu amigo sim  
Sou teu amigo sim  
Sou teu amigo sim 
 

Vídeo retirado de https://youtu.be/kU6RRQSnVY8 


