
Músicas brasileiras (B2)

O Brasil é considerado um país grande. Dessa forma, possui uma extensa variedade cultural, algo que

pode ser percebido através das músicas que são lançadas todos os anos. Os ritmos musicais são muito

variados, assim como os cantores e compositores, fazendo sucesso dentro e fora do país. Há alguns

cantores que, mesmo tendo interpretado músicas no passado, ainda são lembrados pelo público. Um

desses cantores é o Caetano Veloso, que possui uma grande obra musical. A cantora Anitta tem feito

sucesso ao cantar músicas de Funk. A artista também é admirada pelas coreografias que costuma

realizar em suas performances.

O samba possui vários intérpretes de sucesso, como por exemplo, os cantores Zeca Pagodinho e Arlindo

Cruz. Este ritmo se divide em várias formas de se compor e cantar as músicas.O sertanejo também é um

dos estilos musicais que mais agradam o povo brasileiro, principalmente os mais jovens. A cantora Paula

Fernandes é uma das maiores representantes desse estilo musical.

A música brasileira possui uma espécie de rei. Ele se chama Roberto Carlos e canta músicas românticas

há muitas décadas. Ele costuma compor e cantar com um de seus grandes amigos, o cantor Erasmo

Carlos. A região nordeste do país é conhecida pela grande divulgação das músicas de axé. A principal

cantora desse estilo musical é Ivete Sangalo, uma artista conhecida pelo timbre de voz marcante e a

simpatia com que trata as pessoas.

Você entendeu o texto?

Fonte de texto: https://lingua.com/pt/portugues/leitura/musica/ - Soluções: 1) a 2) b 3) c 4) a 5) b

1) De acordo com o texto, é possível afirmar que as músicas brasileiras fazem sucesso:

a) dentro e fora do país
b) apenas fora do Brasil
c) somente dentro do país
d) apenas na região nordeste do país

2) Que cantor brasileiro é chamado de rei?

a) Caetano Veloso
b) Roberto Carlos
c) Erasmo Carlos
d) Zeca Pagodinho

3) O trecho "A artista também é admirada pelas coreografias...” refere-se a que artista?

a) Gretchen
b) Angélica
c) Anitta
d) Sandy

4) De que forma o cantor Roberto Carlos costuma atuar?

a) Em parceria com seu amigo Erasmo Carlos.
b) Sozinho.
c) Com artistas desconhecidos.
d) Em parceria com cantores de música clássica.

5) Ivete Sangalo, a principal cantora de axé, é lembrada também por qual razão?

a) Pelo desprezo com que trata as pessoas.
b) Pelo timbre de voz marcante e simpatia com que trata as pessoas.
c) Pelo fato de ter entrado para a política.
d) Por ter deixado de cantar axé.
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