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Atividades orais 

 

 Resposta pessoal. 

 Eles estão tocando atabaque, um tipo de tambor. Resposta pessoal. 

 Resposta pessoal. 

 Resposta pessoal. 
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1) Portuguesa Indígena 

Espelhos, armas de fogo, sapatos, cachorro Tomar banho diariamente, comer mandioca e 

maracujá. 
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2) abacaxi Fruta ou problema de difícil solução. 

biboca Local de  difícil acesso ou moradia humilde. 

carioca Adjetivo que se refere ao munícipio do Rio de Janeiro. 
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1) “Congadas, maracatus, capoeiras e reisados”. 

“Acarajé, vatapá, aluá e xinxim de galinha” ;”o inhame, o cará, a noz-de-cola e a nossa típica 

banana. 

“O berimbau, o agogô e o reco-reco”. 

“Os candomblés e umbanda”. 
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2) Atividade oral. Respostas pessoais. 
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Atividades orais. 

 

3) a) Procuravam preservar e praticar suas crenças religiosas trazidas da África. 

b) Praticando seus cultos escondidos de seus senhores. 
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1) Ao fundo da obra, há duas mulheres carregando vasos na cabeça; no canto esquerdo do 

quadro, um homem branco bebe água, enquanto o homem negro o observa. No centro, há duas 

mulheres negras segurando jarros; uma delas está com um tabuleiro, a outra conversa com um 

homem branco, que está sentado ao lado de outro homem branco, que bebe algo em uma jarra. 

No canto direito da gravura, há um soldado segurando uma arma. 
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1) a) A preparação de beiju. Ambas representam a mesma atividade; os instrumentos de trabalho 

são parecidos. 

b) Não. A imagem A é de 1841, e a imagem B é de 2014. 

c) Respostas pessoais. 
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2) Respostas pessoais. 

 

3) a) Resposta pessoal. 

b) Resposta pessoal. 

 


