Teste: Você é cearense?
Posted on January 01,1970 by Jaqueline Aragão Cordeiro
1. Você acha que o dia está maravilhoso, a uma temperatura de 33 graus? 2. Quando chove, sente vontade de deitar numa rede e não
levantar nunca mais? 3. Acha que o melhor perfume do mundo é o cheiro de mato verde, molhado de chuva? 4. Você chama um amigo de
"macho" ou "fi-duma-égua"? 5. Você elogia dizendo: "arre égua!" ? 6. Você sabe o que é "fulerage"? 7. Tem alguma ideia do que seja
"botar boneco"? 8. Quando você não quer mais alguma coisa, você "rebola no mato"? 9. Já chamou o seu ex-governador de "o galeguim
dos zói azu"? 10. Você entende um "deixe de ser besta!..." como uma palavra amiga? 11. Chamar alguém de "Abestado!" pode ser um
tratamento carinhoso? 12. Gosta de sorvete de tapioca? 13. Você estuda música, adora ópera e clássicos mas dança forró a noite inteira?
14. Você gosta de Caviar com Rapadura? 15. Sabe o que é mulher "buchuda"? 16. Já chorou ouvindo "A Triste Partida"? 17. No carnaval
você não faz fortal, mas no fortal faz carnaval? 18. Acha que o dia "tá bonito" quando o céu tá nublado? 19. Você associa "cagado" com
sortudo? 20. Acha que a melhor dormida que existe no mundo é numa rede? 21. Você sabe o que Virgílio Távora tem a ver com Estados
Unidos? 22. Se alguém pergunta: "onde eu ponho o guarda-chuva?", você acha que é ofensivo responder: "aí dentro"? 23. Você conhece
uma boate que só abre as segundas-feiras? 24. Você todo dia come um "carioquinha"? 25. Você sabe o que é "beréu", "garapeiro",
"lesado", "presepeiro", despachado", "checheiro", "bonequeiro", e "fiofó"? 26. Você vai ao Mercantil fazer mercantil? Apurando o
Resultado: Cada resposta positiva equivale a um ponto. De 20 a 26: pontos: Você é cearense da gema De 13 a 19: Você mora ou já
morou no Ceará De 7 a 12: Você conhece um pouco da cultura Cearense De 1 a 6: Você é brasileiro Zero ponto: Você usa roupa
"country", chapéu de cowboy, jura que a capital do Ceará é Natal, só escuta música sertaneja e acha que quem nasce da Bahia ao
Oiapoque é tudo baiano. Jaqueline Aragão Cordeiro
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