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 Texto I  
 “A cultura Afrodescendente tem sido muitas vezes reificada, apresentada como um repertório inerte de 

tradições, como se não estivesse enraizada em processos culturais dinâmicos e em ambientes sociais 
desiguais...”.  

LIMA, I. M. de F.; GUILLEN, I. C. M. Cultura afro-descendente no Recife: maracatus, valentes e catimbós. 
Recife: Bagaço, 2007. p. 39. 

 Texto II  
 “A cultura e o folclore são meus / Mas os livros foi você quem escreveu... / Perseguidos sem direito nem 

escolas / Como podiam registrar as suas glórias / Nossa memória foi contada por vocês / E é julgada 
verdadeira como a própria lei / Por isso, temos registrado em toda a história / Uma mísera parte de 
nossas vitórias / Por isso, não temos sopa na colher / E sim, anjinhos para dizer que o lado mau é o 
Candomblé...”. 

 
 Texto III  
 “O preconceito racial a que são submetidos não só os maracatuzeiros e maracatuzeiras mas toda a 

população negra desta cidade está oculto nas falas, nos procedimentos, nos gestos...”.  
LIMA, I. M. de F.; GUILLEN, I. C. M. Cultura afrodescendente no Recife: maracatus, valentes e catimbós. 

Recife: Bagaço, 2007. p. 11. 
1. Com base nos textos, analise aspectos das manifestações culturais Afro-Brasileiras em Pernambuco e 

assinale a alternativa CORRETA.  
a) O livre exercício dos cultos religiosos bem como a proteção dos locais onde são realizados, garantidos 

pela Constituição de 1988, foram decisivos para que não houvesse, nos últimos anos, casos de 
intolerância religiosa em Pernambuco.  

b) A permanência da cultura Afro-brasileira em Pernambuco demonstra que os afrodescendentes, após a 
abolição da escravatura, tiveram suas condições sociais alteradas, sendo reconhecidos e respeitados pelo 
Estado brasileiro bem como por sua sociedade.  

c) Embora muito praticada em Pernambuco nos tempos de hoje, a capoeira só chegou a esse Estado graças 
ao desenvolvimento da capoeira regional e capoeira de angola na Bahia.  

d) A permanência da herança cultural afrodescendente no estado de Pernambuco só foi possível devido às 
táticas estabelecidas pelos sujeitos históricos, que partilhavam e partilham esses códigos culturais, 
constituindo-se em uma atitude de resistência em defesa da identidade e do respeito à diversidade 
cultural.  

e) A herança cultural afrodescendente em Pernambuco, como o maracatu, são verdadeiras reproduções dos 
costumes africanos. No caso, o maracatu era a antiga coroação dos reis e rainhas do congo. 

 
2. Com relação ao tipo de organização social predominante entre os grupos indígenas que habitavam o 

litoral do atual estado de Pernambuco no momento dos primeiros contatos com os europeus, assinale a 
alternativa CORRETA.  

a) As tribos tupi do litoral de Pernambuco pré-colonial possuíam uma população de algumas centenas de 
indivíduos, divididos em pequenas aldeias espalhadas pelos quilômetros da costa entre o Rio São 
Francisco e o Canal de Santa Cruz.  

b) A maioria dos grupos indígenas que habitava a atual costa de Pernambuco no período da conquista era de 
língua Tupi, organizava-se em aldeias de milhares de indivíduos, cujos laços sociais principais eram 
firmados em linhagens e parentescos, e onde a divisão de trabalho baseava-se, principalmente, em 
quesitos de gênero e idade.  

c) Os grupos tupi que ocupavam o território do atual estado de Pernambuco no momento da conquista se 
organizavam em tribos de caçadores nômades que cultuavam divindades representando espíritos da 
natureza, como Tupã.  

d) Todos os grupos indígenas que ocupavam o atual estado do Pernambuco no momento da conquista 
praticavam rituais antropofágicos, associados com o culto às divindades bélicas.  

e) Os grupos indígenas tapuia que ocupavam todo o litoral do atual estado de Pernambuco durante o 
processo de conquista tinham suas estruturas sociais baseadas em linhagens e parentescos, divisão de 
trabalho por gênero e idade, praticavam a agricultura sazonal e possuíam uma cultura na qual os 
principais valores sociais giravam em torno da guerra. 


