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                                                               Atividades 

1) Hoje o Brasil é o país que tem a maior população de origem africana fora da África, 

por isso a cultura desse continente exerce grande influência na população brasileira, mas 

principalmente na região 

(A) do Centro Oeste. 

(B) do Nordeste. 

(C) do Norte. 

(D) do Sudeste. 

 

2) “Foi inicialmente desenvolvida (o) para ser uma defesa, ensinada aos negros cativos 

por escravos que eram capturados e voltavam aos engenhos...” Neste trecho, descreve-

se com clareza 

(A) a Capoeira. 

(B) o Karatê. 

(C) o Samba. 

(D) as comidas típicas dos escravos. 

 

3) O estilo hoje é o cartão-postal musical do país e está envolvido na maioria das ações 

culturais da atualidade. Gerou também diversos subgêneros e dita o ritmo da maior festa 

popular brasileira, o Carnaval. A principal influência da música africana no Brasil é, 

sem dúvida 

(A) o Candomblé. 

(B) o Frevo. 

(C) a Quadrilha. 

(D) o Samba. 

 

4) Observe a imagem e depois responda as perguntas ao lado. 

 

 
 

O que representa a imagem? Que mensagem ela transmite ao leitor? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

5) “A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo 

cultural: seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do 

passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O 

que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente.” 

MINAS GERAIS: Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em 

Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988. 

Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o 

candomblé, deve considerar que elas 

A) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. 

B) perderam a relação com o seu passado histórico. 

C) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. 

D) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. 

E) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. 

 

6) 

 
No final da década de 1950, a sociedade brasileira passava por transformações marcantes em 

diferentes áreas. 

A letra da canção “Chiclete com banana” enfoca o seguinte elemento da conjuntura desse momento: 

A) difusão da cultura estrangeira 

B) diversificação da identidade étnica 

C) valorização da pluralidade artística 

D) expansão da dependência econômica 



 


