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1. Escolha a palavra/expressão correta para fazer a legenda das imagens. Atenção: há 
palavras/expressões a mais. 
 
férias / feriado / folga / turno / trabalhar por conta própria / trabalhar por conta de 
outrem / trabalhar a tempo parcial / trabalhar a tempo inteiro 
 

 
 

a) _________________________ 
 

 
 

b)_________________________ 
 

 
c)_________________________ 

 

 
 
d)_________________________ 
 

 
e)_________________________ 

 
 

 
f)_________________________ 

 

 

2. Leia as informações abaixo sobre Sérgio Godinho.  
 

 
 

 
 

Biografia 

Nome: Sérgio de Barros Godinho 
Data de nascimento: 31 de Agosto de 1945 
Naturalidade: Porto  
Ocupações: compositor, cantor, escritor 
Géneros musicais: folk, música popular portuguesa, música de intervenção 
Atividade: 1971 - atualidade 
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2.1. Ouça a canção Arranja-me um emprego, de Sérgio Godinho e complete-a com as 
palavras abaixo.  
 

trabalhadores / emprego / feriado / arranja-me / empresa / preciso / atento / duro / sucesso / 
reconhecido / férias / doce  
 

 

Tu precisas tanto 
de amor e de sossego 
e eu preciso de um _____________ 
se mo arranjares 
eu dou-te o que é preciso 
por exemplo o paraíso 
anda ao deus-dará 
perdido nessas ruas 
vou ser mais sincero 
sinto que ando às arrecuas 
preciso de galgar 
as escadas do _____________ 
e por isso é que eu te peço 
arranja-me um _____________ 
Arranja-me um _____________ pode 
ser na tua _____________, concerteza 
que eu dava conta do recado 
e para ti era um sossego 
Se meto os pés para dentro 
a partir de agora 
eu mete-os para fora 
se dizia o que penso 
eu posso estar _____________ 
e pensar para dentro 
se queres que seja duro 

muito bem serei _____________ 
se queres que seja _____________ 
serei doce, ai isso juro 
eu quero é ser o tal 
e como tal _____________ 
e assim digo-te ao ouvido 
_____________ um emprego 
_____________ um emprego 
pode ser na tua empresa 
concerteza 
que eu dava conta do recado 
e para ti era um sossego 
Sabendo que as minhas intenções 
são das mais sérias 
partamos para _____________ 
mas para ter férias 
é _____________ ter emprego 
espera aí que eu já lá chego 
agora pensa numa casa 
com o mar ali ao pé e nós os dois 
a brindarmos com rosé 
esqueço-me de tudo 
com o pôr-do-sol assim 
chega aqui ao pé de mim  
Arranja-me um emprego 
Arranja-me um _____________ 
 
 

 

pode ser na tua _____________, 
concerteza 
que eu dava conta do recado 
e para ti era um sossego 
Se em mandasse neles 
os teus _____________ 
seriam uns amores 
greves era só 
das seis e meia às sete 
em frente a um cassetete 
primeiro de Maio 
só de quinze em quinze anos 
_____________ em Abril 
só no dia dos enganos 
e reivindicações 
quanto baste ma non troppo 
anda, bebe mais um copo 
arranja-me um emprego 
_____________ um emprego 
pode ser na tua empresa, concerteza 
que eu dava conta do recado 
e para ti era um sossego. 
Tu precisas tanto 
de amor e de sossego 
e eu preciso de um _____________ 

Retirado de https://www.letras.com/sergio-godinho/498048/ 

 
 

2.2. Na sua opinião, o que significa a expressão sublinhada na letra da canção? 
_____________________________________________________________________ 
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