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PANO DE FUNDO 

 UNIT 7: SALVADOR DA BAHIA 
 
 
  

 
AI, BAHIA 
 

1.  
 

Ordem Imagem 

5 Orla marítima de Salvador: com cerca de 50km de praias, é uma 
das mais extensas do país. Dela fazem parte praias famosas como 
Itapuã, Porto da Barra e Rio Vermelho.  

9 Bairro de Tancredo Neves: com edifícios altos e modernos, este 
bairro comercial abriga muitos escritórios e é um importante centro de 
negócios em Salvador. 

10 Praia do Forte: pequeno e charmoso vilarejo situado ao longo da 
bela praia de mesmo nome, repleta de piscinas naturais. A Alameda 
do Sol, uma rua arborizada, de paralelepípedos, cheia de lojinhas e 
restaurantes charmosos, atravessa todo o vilarejo e termina em frente 
ao Projeto Tamar (centro de estudos e defesa das tartarugas 
marinhas). Perto da Praia do Forte, que dista 80km de Salvador, 
pode-se visitar as ruínas do Castelo Garcia D’Ávila.  

1 Pelourinho: bairro colonial localizado no centro histórico de Salvador 
e tombado pela Unesco. É a maior atração turística de Salvador pelas 
suas casas de fachadas coloridas, sua vida cultural efervescente e 
suas numerosas igrejas, como a de São Francisco, de interior 
bordado a ouro e considerada uma das mais ricas do país. 

12 Cidade de Cachoeira: localizada às margens do Rio Paraguaçu, esta 
linda cidade histórica é famosa pela animada festa de São João. Uma 
imponente ponte metálica, construída em 1885, liga Cachoeira à 
cidade de São Félix, onde se pode degustar a deliciosa culinária local 
em antigas fazendas coloniais. 

2 Elevador Lacerda: construído pelo engenheiro Augusto Frederico de 
Lacerda em 1873, o elevador de 72m liga a Cidade Alta à Cidade 
Baixa de Salvador. Por ele passam diariamente cerca de 28 mil 
pessoas. 

  

14. Resposta pessoal 
 
 

15. Letícia afirma que os docinhos que não podem faltar na festa da filha dela são 
o brigadeiro, o beijinho, o cajuzinho e o pé de moleque. 

 
 

16. Nas festas de aniversário da Heloísa, na casa dos avós dela, sempre tinha  
 cachorro quente, bolo que a avó fazia, brigadeiro, cajuzinho, beijinho, bem-

casado  e  olho  de  sogra.  Para  beber  havia  refrigerante.  Os  convidados  
 eram as crianças da vizinhança, e a casa era decorada com bexigas. 
 
 

17. Resposta pessoal 
 
 
2.  A) O beijinho é uma variação do brigadeiro; no Rio Grande do Sul é chamado  
  de “branquinho”. 

 B)  O bem-casado chegou ao Brasil por meio dos portugueses, e geralmente é 
 servido em festas de casamento, para simbolizar a união entre o casal. 

 C)  O doce surgiu na década de 1940 e foi criado durante a campanha do 
 brigadeiro Eduardo Gomes à presidência da República. De “docinho do 
 brigadeiro” passou a se chamar brigadeiro. 

 D) Embora tenha esse nome, no Sul e no Sudeste o caju não está entre os 
 ingredientes do doce. O nome é cajuzinho porque a forma com que ele é 
 enrolado é muito semelhante a uma castanha de caju. 

 E) O doce possui uma parte branca, à base de leite condensado, e uma preta, de 
 ameixa. Quando montado, parece com olho grande, daí o nome.  

 F) O pé de moleque existe desde o século XVI, quando teve início a produção de 
 cana-de-açúcar na capitania de São Vicente; é feito à base de amendoim e 
 rapadura, um derivado da cana. 

 
 

17 - 22.   Resposta pessoal 
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4 Mercado Modelo: localizado no prédio da antiga Casa da Alfândega, 
construída em 1861, o Mercado Modelo é o principal centro de 
artesanato de Salvador, com 263 lojas espalhadas por dois andares. 
O Mercado Modelo abriga ainda dois restaurantes de culinária 
baiana. 

3 Farol da Barra: com sua inconfundível torre preta e branca, o farol e 
o Forte de Santo Antonio da Barra fazem parte do cartão-postal de 
Salvador. 

8 Sorveteria da Ribeira: a mais famosa sorveteria da Bahia com mais 
de 60 deliciosos sabores é opção certa para se refrescar do calor 
baiano desde 1931. 

6 Igreja do Bonfim: a igreja mais cantada em verso e prosa por vários 
compositores brasileiros é o maior centro da fé católica em Salvador. 
As coloridas fitinhas do Bonfim são distribuidas ou vendidas nos 
arredores da igreja e em toda a cidade. 

7 Capoeira: uma mistura de arte marcial, jogo e dança, a capoeira 
remonta dos tempos da escravidão e é praticada nas ruas e 
academias da Bahia. 

11 Feira livre em Santo Amaro: nesta feira pitoresca e animada pode-
se encontrar de tudo um pouco: frutas, legumes, peixes, farinhas, 
roupas, artesanato e muito mais. 

 
 
 

 
FESTAS JUNINAS 
 

 
2. A)  portuguesa 

B) na noite do dia 23 para o dia 24  
C) fogueira / forró / bandeirolas  
D) milho / amendoim /  licores / quadrilha / fogos. 

 
 

3. A)  casamenteiro  
B) Elas colocam o santo de cabeça para baixo e só voltam a colocá-lo na 

posição normal depois de arranjarem um parceiro. 
C) 13 de junho 
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4.  A)  (E) – O Santo Antônio é comemorado no dia 13 e o Dia dos namorados no 
 dia 12 de junho. 
 
B) (E) – As pessoas têm expectativas de arranjar um parceiro 

 
C) (C) 

 
D) (E) – Os devotos devolvem o menino Jesus, mas só quando encontram a 

pessoa certa. 
 
 

5. A,  B,  C,  E,  G 
 

6. 
 

SANTO DATA QUEM FOI COMO SE 
COMEMORA 

ORIXÁ 

São João 24 de 
Junho 

Foi um dos doze 
apóstolos de Jesus 
Cristo. Protetor dos 
casados e dos 
enfermos, São 
João também é 
conhecido como o 
“santo festeiro”. 

Comemora-se na noite 
do dia 23 para o dia 24 
de junho, com fogos de 
artifício, fogueiras, 
bolos, licor e forró, 
uma 
dança típica. 

Xangô 

São Pedro 29 de 
junho 

Foi um dos doze 
apóstolos de Jesus 
Cristo e o primeiro 
papa da Igreja 
Católica. É o santo 
dos pescadores e 
considerado 
também aquele 
responsável pelo 
tempo. 

Com procissões 
marítimas e pelas ruas 

Xangô 
Velho 

Santo 
Antônio 

13 de 
Junho 

Filho de um 
homem rico e 
poderoso, ele 
abandonou a 
riqueza e foi para 
Lisboa cumprir a 
missão de proteger 
os pobres. É 
também conhecido 
como o “santo 
casamenteiro”. 

As pessoas participam 
de encontros na casa 
de amigos, fazem rezas 
para o santo e há 
também muita paquera. 

Ogum 

 
 


