
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA I
AULA 21:

A CULTURA POPULAR I

EXERCÍCIOS PROPOSTOS
ANUAL

VOLUME 5

OSG.: 095792/16

01. A Cerâmica Marajoara trata-se de uma espécie de artesanato típica da região Norte brasileira. Tacacá e Maniçoba são pratos também 
típicos do norte, mais especifi camente do Pará. Já o Círio de Nazaré é uma festa que acontece em Belém do Pará durante o mês de 
outubro. Logo, as quatro opções referem-se a manifestações culturais da região Norte do Brasil. 
A opção que não completaria o quadro é a Cavalhada, uma celebração tradicional portuguesa que acontece nas regiões Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste do Brasil.

 Resposta: E

02. A dança do Carimbó foi, inicialmente, criada pelos índios Tupinambás, que eram grandes criadores artísticos. A dança, quando criada, 
tinha um caráter de andança um tanto quanto monótona, algo que se aperfeiçoou com a chegada dos escravos, que trouxeram para 
a dança do Carimbó aspectos típicos da cultura africana, o que deixou a modalidade artística menos monótona.

 Resposta: C

03. O texto faz referência a danças folclóricas praticadas no Brasil. As alternativas A, B, C e E indicam danças tradicionais, que traduzem 
um recorte regional local ou foram adaptadas de expressões culturais estrangeiras. Tais danças buscam a construção de uma identidade 
nacional e histórica, enquanto o balé, citado na alternativa D, representa uma performance de movimentos, um estilo de dança criado 
no século XVI, na Itália.

 Resposta: D

04. Em ambos os textos, vê-se que a temática é o êxodo rural. No texto I, o homem nordestino busca abrigo nas terras do Sul (em verdade, 
Sudeste); já, no texto II, o abrigo passa a ser o estado do Maranhão, que, embora fi que no Nordeste, segundo o autor, nunca falta 
inverno.

 Resposta: C

05. O forró, as carrancas, o frevo e o bumba meu boi, representados, respectivamente, nos itens A, B, C e D, são manifestações artísticas 
típicas do nordeste brasileiro. A imagem do item E, no entanto, representa a Lenda da Cestaria, crença típica da região Norte cuja 
fi gura lendária era uma cobra de tamanho descomunal com a pele coberta de desenhos.

 Resposta: E

06. Pela leitura do texto é possível inferir que a Marujada, dança típica da região Norte brasileira, é constituída, organizada e coordenada, 
principalmente, por mulheres, então denominadas de marujas. Tem origem na cultura europeia e trata-se puramente de uma dança, 
sem que haja diálogo, cantoria ou narração de qualquer espécie de fato ou de história.

 Resposta: C

07. O texto permite inferir que são diversos os fatores que contribuíram para a formação da cultura do povo brasileiro, tais como: o étnico, 
o político, o religioso e o linguístico.

 Resposta: E

08. Conforme a leitura do texto, é possível perceber que o gênero cordel permite a preservação da memória cultural de seu povo. Por isso, 
o cordel, enquanto gênero da literatura popular, apresenta-se como peça fundamental para que se possa entender a tradição oral do 
povo nordestino.

 Resposta: C

09. O primeiro item é falso, pois não se percebe interesse na vida psíquica ao desenvolver arte popular. Já as informações contidas no 
segundo item são verdadeiras, pois a imagem é exemplo de xilogravura, arte que acompanha o folheto de cordel.

 Resposta: F e V

10. A questão exige, tão somente do candidato, que identifi que, dentre as palavras transcritas do cordel, a alternativa que apresenta 
vocábulos próprios do Nordeste, região brasileira em que a literatura de cordel se destaca. As palavras agreste, sertão, Juazeiro, matuto 
e senhor de engenho serve de resposta, pois são comuns ao vocabulário dos falantes da região Nordeste.

 Resposta: B
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