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Arte dos bonecos 

Museu em Olinda reúne coleção de fantoches tipicamente brasileiros, os mamulengos 

 

Você sabe o que é um mamulengo? Se você for do Nordeste do país deve saber; se for de 

outras regiões, deve conhecê-lo como fantoche. Mamulengo é um boneco, feito geralmente de 

pano e madeira, que pode ser vestido na mão para fazer teatrinhos. Em Pernambuco, é muito 

tradicional e faz parte da cultura popular – tanto que ganhou um museu especial!  

O Espaço Tiridá – Museu do Mamulengo, em Olinda, reúne uma coleção enorme de 

fantoches tipicamente nordestinos de várias épocas. Lá, você vai encontrar um monte de 

personagens curiosos dos teatros populares. Tem, é claro, Lampião e Maria Bonita; o padre; as 

carpideiras (que são pagas para chorar nos enterros dos outros) e o Tiridá, um rapaz engraçado, 

que sempre fala em rima, e dá nome ao museu. São tantos bonecos interessantes e coloridos 

que você sai de lá com vontade de brincar! 

 

 

                                                                                                               (Foto: Sofia Moutinho)     

Espaço Tiridá – Museu do Mamulengo 

Rua de São Bento, nº344, Varadouro, Olinda (PE) 

De terça a domingo, de 10h às 17h 

Preço sugerido: R$ 2,00 

Informações: (81) 3493-2753 

 

Disponível em: http://chc.org.br/arte-dos-bonecos/. Acesso em: 21 de maio de 2016.  

 

http://chc.org.br/arte-dos-bonecos/


Questão 1 – Assinale a alternativa que traça o objetivo do texto acima: 

a) Valorizar a arte dos bonecos.  

b) Destacar as tradições nordestinas.  

c) Descrever Lampião e Maria Bonita.  

d) Divulgar o “Museu do Mamulengo”.  

 

Questão 2 – Na passagem “Mamulengo é um boneco, feito geralmente de pano e madeira, que 

pode ser vestido na mão para fazer teatrinhos.”, a sequência sinalizada exerce a função de: 

a) complemento nominal 

b) aposto 

c) predicativo do sujeito 

d) vocativo  

 

Questão 3 – Em “Se você for do Nordeste do país deve saber; se for de outras regiões [...]”, o 

verbo destacado indica: 

a) hipótese 

b) ordem 

c) desejo 

d) certeza                         

 

Questão 4 – Identifique o trecho em que se percebe a omissão de um termo oracional. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Em seguida, responda: 

a) Qual é o termo omitido? 

______________________________________________________________________________ 

 

b) Por que foi feita a omissão? 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – Encontra-se registro da linguagem informal em: 

a) “Museu em Olinda reúne coleção de fantoches tipicamente brasileiros [...]”.  

b) “[...] é um boneco, feito geralmente de pano e madeira [...]”.  

c) “Lá, você vai encontrar um monte de personagens curiosos dos teatros populares.”.  

d) “São tantos bonecos interessantes e coloridos [...]”.  


