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01. A letra da música Viva La Vida, do grupo inglês Coldplay, fala de alguém que outrora tinha o poder sobre o mundo, e que depois 
se vê totalmente desprestigiado, como podemos ler nos versos iniciais: “Eu costumava comandar o mundo; os mares se levantavam 
quando eu ordenava; Agora eu durmo sozinho pela manhã, varro as ruas que eu costumava possuir.”

Resposta: A

02. A letra da música “War”, do jamaicano Bob Marley, demonstra nos seus versos de protesto a relação direta entre a insistência da 
guerra e as diferenças sociais e raciais existentes principalmente no continente africano.

Resposta: B

03. Analisando-se a primeira estrofe da música percebe-se a mensagem de Bob Marley no sentido de atribuir à opressão dos mais fortes 
contra os mais fracos o fato de se ter guerras em todo o planeta.

Resposta: D

04. Os versos da músicas “Masters of War“ (Senhores da Guerra) do artista americano Bob Dylan traz vários questionamentos e refl exões em 
forma de protesto contra aqueles que usam do seu poder e do sistema para recrutar soldados para guerras, motivados principalmente 
por interesses econômicos, principal “desculpa“ para várias guerras que aconteceram no mundo. Assim sendo, a informação contida 
na alternativa C é a que melhor serve de explicação para os versos contidos na letra da música.

Resposta: C

05. A letra da música em análise fala de um hipotético encontro entre um vidente, que usa uma bola de cristal (cristal glass), e uma mulher 
a quem ele oferece seus serviços de “previsão” do futuro. No entanto, o vidente adivinha o que a mulher comeu no almoço em função 
dela ter sujado seu vestido com a comida, confi gurando assim uma situação inusitada em que ela passou por ter tido a curiosidade 
de antever seu futuro.

Resposta: C
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