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01. Dentre os itens, o único que traz apenas elementos característicos da região Sudeste é o item D. O café é considerado típico na região 
Sudeste, principalmente por Minas Gerais, Estado pertencente a essa região, representa o Estado com maior produção de café do Brasil. 
O samba é um ritmo musical e uma dança comuns entre os cariocas, tendo grande destaque no carnaval. Também do Rio de Janeiro 
é o Cristo Redentor, monumento mundialmente conhecido e apreciado. Por fi m, o operário fabril caracteriza o morador do Sudeste, 
por esta ser a região mais desenvolvida industrialmente do país, ter a economia mais importante e, também, a maior concentração 
populacional.

 Resposta: D

02. Ao observar a imagem e ao ler o texto, nota-se que o conceito de cultura vai além de uma simples apresentação, pois as manifestações 
culturais (dança, música, artesanato, culinária, língua...) são muito amplas e sofrem mudanças ao longo do tempo. A premissa a que 
o comando se refere diz respeito à ideia de que os textos levam o leitor a entender que se devem respeitar as manifestações diversas 
de cada povo, daí a necessidade de se aceitar as diferenças em uma sociedade pacífi ca.

 Resposta: E

03. A formação da identidade de um povo depende das infl uências recebidas. No caso do povo brasileiro, a África contribuiu bastante 
para a construção dessa identidade. Aqui, a música, a culinária e a dança, por exemplo, sofreram infl uências dos hábitos da população 
africana.  Quando se relacionam os textos I e II, constata-se que a África é uma das responsáveis pela construção da identidade nacional.

 Resposta: C

04. Atualmente, segundo o texto, o fandango permanece preservado, reforçando as tradições ao valorizar passos, música e canto típicos. 
Além disso, o texto mostra que há a presença da sensualidade na dança, o que pode ocorrer a partir do uso de traços da valsa e de 
bailes.

 Resposta: D

05. As imagens postas na questão revelam danças típicas (quadrilha, frevo, samba, danças gaúchas) de diferentes regiões brasileiras. Em 
cada contexto social, essas manifestações típicas promovem a interação entre seus adeptos, ampliam o conhecimento de diferentes 
ritmos e contribuem para que se diminua o estresse.

 Resposta: A

06. É nítido que o Texto II retoma as ideias do Texto I porque apresenta uma dança típica popular brasileira, o Bumba meu boi. Essa 
manifestação revela as tradições do povo brasileiro, sobretudo, o povo nordestino.

 Resposta: A

07. Aleijadinho é o maior nome da escultura barroca no Brasil. Esse artista tinha muita personalidade e, em pedra-sabão, criou um estilo 
original, que revela infl uência do rococó europeu. Pelo profeta utilizado na questão, nota-se que Aleijadinho, a partir de um elemento 
sagrado, modela suas peças com feições populares, próximas da realidade do povo. Ressalta-se também o queixo em forma de V, que 
era uma característica desse artista.

 Resposta: D

08. Tanto o quadro de Cândido Portinari quanto a canção de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira representam o já bastante conhecido 
problema da seca no nordeste brasileiro. Retirantes, o nome do quadro, é o termo utilizado para designar os indivíduos que, durante 
os períodos de estiagem no nordeste, migravam para outras regiões do Brasil em busca de melhores condições de vida. Na letra da 
canção, as passagens “terra ardendo”, “nem um pé de plantação” e “por falta d’água perdi meu gado” demonstram as difi culdades 
que tantos agricultores enfrentam durante os períodos de seca no Nordeste.

 Resposta: B

09. A relação que se faz entre os textos I e II é bem clara, pois, facilmente, nota-se que Constança, ao acionar os ditos populares em sua 
fala, justifi ca suas ações, conforme sugere o Texto I sobre o que é um dito popular.

 Resposta: C

10. Há duas razões expressas no texto para orientar a escolha de uma das alternativas e elas se encontram nesta passagem: Pirenópolis 
manteve forte esta tradição, uma porque os primeiros colonizados desta cidade mineradora eram, em sua maioria portugueses oriundos 
do norte de Portugal, local onde mais se resistiu à invasão moura, outra porque o caráter centralizador da população dominante viu 
com bons olhos o efeitos separatista entre as classes sociais.
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