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1. Ouça a canção Muda de vida, dos Humanos e faça os exercícios.   

 

a) Complete as frases de acordo com o que ouviu.  

 

i. Na opinião dela, ele deve mudar de vida se________________________________________. 

ii. Para ela, mudar de vida está ________________________________________. 

 

b) Responda às perguntas.  

 

i. O que é que ela nunca o viu fazer? _____________________________________________ 

ii. O que é que ela nunca o ouviu fazer? ___________________________________________ 

 

Vídeo retirado de https://youtu.be/Rcs9CyCR5ZU 

 

2. Aponte 5  razões que podem levar alguém a querer mudar de vida. Depois, compare 

as suas respostas com as dos seus colegas.  

 

a) _____________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________________ 

e) _____________________________________________________________________ 
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Muda de Vida 

Humanos 

Muda de vida se tu não vives satisfeito 

Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar 

Muda de vida, não deves viver contrafeito 

Muda de vida se há vida em ti a latejar 

Ver-te sorrir eu nunca te vi 

E a cantar, eu nunca te ouvi 

Será de ti ou pensas que tens... que ser assim 

Muda de vida se tu não vives satisfeito 

Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar 

Muda de vida, não deves viver contrafeito 

Muda de vida se há vida em ti a latejar 

Ver-te sorrir eu nunca te vi 

E a cantar, eu nunca te ouvi 

Será de ti ou pensas que tens... que ser assim 

Olha que a vida não, não é nem deve ser 

Como um castigo que tu terás que viver 

Olha que a vida não, não é nem deve ser 

Como um castigo que tu terás que viver 

Muda de vida se tu não vives satisfeito 

Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar 

Muda de vida, não deves viver contrafeito 

Muda de vida se há vida em ti a latejar 

Muda de vida se tu não vives satisfeito 

Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar 

Muda de vida, não deves viver contrafeito 

Muda de vida se há vida em ti a latejar 
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