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Questionário do inquérito do ACERVO do LABOLINGGO 

1. Como chama um rio pequeno?  

2. Como chama o lugar onde o rio começa?  

3. Como chama aquele pau que se coloca sobre o riozinho para atravessar?  

4. Como chama a emenda de um rio com outro?  

5. Como chama o movimento da água do rio? 

6. Como chama o lugar no rio onde o gado bebe água? 

7. Como chama a mistura de água com terra? 

8. Como chama quando a terra não é plana e tem elevações e essa elevação quando for grande?   

9. E quando for pequena? 

10. Como chama um monte de pedra? 

11. Como chama um conjunto de muitas árvores? 

12. Como chama a mata típica de Goiás? 

 

Fenômenos atmosféricos 

13. Como chama quando a água do rio fica girando, fazendo aquele funil?  

14. Como chama aquele funil que o vento faz e que levanta poeira?  

15. Como chama aquele barulho que faz quando chove?  

16. Como chama o clarão que sai da nuvem quando chove? 

17. E se ele cair, como chama? 

18. Como chama a chuva muito forte com vento? 

19. Como chama a chuva grossa e passageira?  

20. Como chama aquela chuvinha fininha? 

21. Como chama a chuva de gelo? 

22. Como chamam aquelas cores que se formam quando tem sol e chuva? 

23. Como chama quando para de chover?  

24. Como chama aquela água que se encontra nas plantas de manhã?  

25. Como chama aquela fumaça que aparece pela manhã, quando está frio? 

 

Astros e tempo 

26. Quais são os períodos do dia?  

27. Como chama quando não é nem manhã nem tarde?  

28. E quando não é nem tarde nem noite? 

29. E o período do fim da noite, antes do amanhecer? 

30. Como chama o horário entre 4 e 5 da manhã? 

31. O que marca o começo do dia? 

32. E o fim do dia? 

33. Como chama quando o céu fica colorido, alaranjado, no começo da noite?  

34. Como chama aquela estrela grande que se vê pela manhã?  

35. E à noite, como ela chama?  

36. Como chama aquela luz que passa pelo céu à noite e para a qual a gente faz um pedido? 

37. Quais os conjuntos/formações de estrelas que você conhece (que podem ser vistas à noite)? 

38. E aquela faixa branca de estrelas, larga, que aparece de um lado a outro no céu à noite? 
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39. Como chama o dia antes de hoje?  

40. E um dia antes?  

41. E o dia antes ainda ou dois dias antes de hoje?  

42. E o dia depois de hoje?  

43. E o próximo dia?  

Alimentação e cozinha 

44. Como chama aquela fruta que parece laranja que a gente tira a casca com a mão?  

45. Quais os tipos de chá que você conhece?  

46. Como chama um monte de bananas penduradas no cacho?   

47. Como chamam duas bananas grudadas?  

48. Como chama a ponta do cacho da bananeira? 

49. Como chama o fruto do pé de milho?  

50. Como chama o pau onde ficam os grãos de milho?  

51. Como chama o feijão ainda no pé? 

52. Do que é feito pé-de-moleque?  

53. Como chama a janta que não foi comida, que fica na panela? 

54. E como chama a comida que fica no prato depois da janta? 

55. Como chama a máquina de triturar café em casa?  

56. Como chama aquela raiz usada para fazer farinha? 

57. Como chama a bolinha de carne moída?  

58. Como chama o acompanhamento do arroz e feijão nas refeições?  

59. Como se sente a pessoa que comeu demais?  

60. Como chama a pessoa que sempre come demais? 

61. Como chama a pessoa que bebeu muito?  

62. Como chama a pessoa que sempre bebe muito?  

63. Como chama o cigarro feito pelo próprio fumante?  

64. Como chama o pedaço que sobra do cigarro?  

65. Como chama a bebida alcoólica fabricada da cana-de-açúcar?  

66. Como chama o lugar onde as pessoas vão para beber?  

67. Como chama o docinho comprado para chupar?  

68.  Como chama o pão (pequeno) que se compra na padaria?  

69. Como chama aquele pão grande e comprido? 

 

Atividades Agropastoris e vida no campo 

70. Como chama um monte de capim?  

71. Como chama a comida que se junta em casa para dar aos porcos? 

72. Quando corta o rabo do animal, como fica?  

73. Como chama aquilo que se coloca sobre os bois mansos? 

74. Como chama aquilo que se coloca no lombo do animal para carregar carga? 

75. Como chama aquilo que tem no arreio para carregar coisas?   

76. Como chama o filhote da vaca?  

77. Como chama a fêmea que está para dar cria?  

78. Como chama uma égua velha?  



3 

 

79. Como chama o trabalhador rural contratado para limpar pasto?  

80. E para lidar com o gado? 

81. E para lidar com a plantação e com a colheita? 

82. Como chama o caminho feito com facão na mata?  

83. Como chama o cesto que serve para carregar coisas?   

84. Como chama o transporte típico da roça puxado por cavalo?  

85. E quando é puxado por boi? 

Fauna e flora 

86. Como chama aquela flor amarela e grande, cheia de sementes?  

87. Como chama aquela ave que come carniça?  

88. Como chama aquele passarinho pequenininho que voa bem rápido e também para no ar?  

89. Como chama aquele passarinho que faz a casinha na árvore?  

90. Como chama aquela ave caseira que faz “tô-fraco”?  

91. Como chama aquele passarinho verde que fala?  

92. Como chama aquele bicho fedorento que come galinha?  

93. Como chamam as patas dianteiras do cavalo?  

94. Como chama o pelo da cauda?  E o do pescoço?   

95. Como chama o lugar onde se coloca a cela no animal?  

96. Onde se bate no animal com o chicote?  

97. Como chamam aquelas pontas que crescem na cabeça do boi?  

98. Como chama o boi que tem um chifre só?  

99. Como chama o boi que não tem chifre?  

100. Onde o bezerro mama? 

101. Como chama onde fica o leite na vaca?  

102. Como chama aquela parte de traz da vaca que ela usa para espantar mosquitos?  

103. Como chama o cavalo que tem uma perna mais curta?    

104. Como chama aquele tipo de gado criado solto que se alimenta do mato?  

105. Como chama o inseto que faz dar bicho nas feridas dos animais?  

106. Como chama aquele bicho da água que gruda na pele e chupa o sangue?  

107. Como chama aquele inseto grande que voa sobre a água?  

108. Como chama o bicho de fruta?  

109. Como chama aquele inseto que pica a gente à noite? 

110. Como chama o inseto que queima a pele? 

111. Como chama o bicho que dá em árvore, principalmente em palmeiras e limoeiros? 

 

Corpo humano 

112. Como chama a pele que cobre os olhos?  

113. Como chama a parte de trás da cabeça?  

114. Como chama o nó que os homens têm no pescoço?   

115. Como chama esse osso que fica no ombro?  

116. Como chama a parte das mulheres em que os bebês mamam?  

117. Como chama o órgão onde os bebês são gerados?  

118. Como chama a parte de trás do pé?  
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119. Como chama o osso pontudo que fica entre o pé e a perna?  

120. Como chama o osso redondo do joelho?  

121. O que é que a gente sente quando alguém cutuca as costelas?  

122. Como chamam as coisas que usamos para mastigar?  

123. Como chama o dente a gente usa para rasgar as coisas?  

124. Como chama o dente que nasce por último?  

125. Como chama o dente do fundo?  

126. Como chama aquilo que cai no olho? 

127. Como chama aquela doença que pega nos olhos?    

128. Como chama aquela bolinha que sai no olho e dói muito?  

129. Como chama aquela doença que deixa o olho branco?  

130. Como chama aquele ar preso que passa com um susto?   

131. Como chama aquela sujeira que fica no nariz?  

132. E a que fica no olho? 

133. E a do ouvido? 

134. Como chama a parte embaixo do braço?  

135. Como chama o cheiro que fica embaixo do braço?  

136. Como chama quando a pessoa solta a comida pela boca?  

137. Como chama os cabelos quando ele é cheio de ondas? 

138.  E quando ele é bem duro? 

139.  E quando ele é bem mole? 

 

Convívio e comportamento social 

140. Como chama a caminhada que se faz pela manhã com fogos e músicas, em dias festivos, para 

anunciar a festa? 

141. Como chamam as pessoas que ficam no final da festa? 

142. Como chama a pessoa que tem as costas tortas?  

143. Como chama a pessoa que tem uma perna menor que a outra?  

144. Como chama a pessoa de pernas arqueadas?  

145. Como chama a pessoa que tem uma só perna? 

146. Como chama a pessoa que pega as coisas com a mão esquerda?  

147. Como chama o homem que não tem cabelo?  

148. Como chama quem não tem os dentes?  

149. Como chama a pessoa que fala pelo nariz?  

150. Como chama quem é cego de um olho?  

151. Como chama quem tem um olho torto?  

152. Como chama quem não enxerga longe? 

153. Como chama a pessoa fala sem parar?  

154. Como chama a pessoa pouco inteligente?  

155. Como chama alguém que não gosta de gastar dinheiro?  

156. Como chama alguém que não paga as contas?  

157. Como chama o assassino pago?  

158. Como chama o homem que fica na terra, mas não tem documentos de escritura dela? 
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159. Como as pessoas que têm o mesmo nome se tratam?   

160. Como é chamado o marido enganado pela mulher?  

161. Como chama o homem que gosta de outro homem?  

162. Como chama a mulher que gosta de outra mulher?  

163. Como chama a mulher que trabalha vendendo o corpo?  

 

Ciclos da vida 

164. Como chama o sangramento mensal da mulher?  

165. Como chama quando o sangramento acaba, ali pelos 50 anos?   

166. Como chama a mulher que ajuda a nascer os bebês em casa?  

167. Como chama o momento do nascimento do bebê?   

168. Como chamam duas crianças que nascem juntas?  

169. Como chama quando a mulher está grávida e perde o bebê? 

170. E quando ela tira?   

171. Como chama a mulher que dá de mamar para o filho de outra?  

172. Como chamam dois bebês de mães diferentes que mamaram na mesma mulher?  

173. Como chama a criança que vive com outros pais? 

174. Como chama a mulher do pai que não é a mãe?   

175. E o marido da mãe que não é o pai? 

176. E o filho que é só de um, o que é do outro? 

177. Como chama a mãe do marido ou da esposa?  

178. Como chama a irmã da esposa?  

179. Como chama o irmão do marido?  

180. Como chama o marido da filha?  

181. Como chama a esposa do filho?  

182. Como chama o último filho de uma família?  

183. Como chama o recém-nascido quando é do sexo masculino?  

184. E se for do sexo feminino?  

185. Como é chamada uma pessoa que morreu?   

 

Religião e crenças 

186. Como chama a visão de alguém que já morreu?  

187. Como chamam os trabalhos feitos para o bem ou para o mal?  

188. Como chama objeto que protege a pessoa do mal? 

189. Como chama o anjo do mal?  

190. Como chama a mulher que reza para curar cobreiro? 

191. E o homem?  

192. E a mulher que reza para curar doenças? 

193. E o homem? 

194. Como chama o lugar onde se coloca a manjedoura com a imagem do menino Jesus no Natal?   

 

Jogos e diversões infantis 

195. De quais brinquedos infantis você se lembra? E de quais brincadeiras?  
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196. Como chama quando alguém de pernas para o ar, de frente? 

197. Como chama quando alguém vira de lado? 

198. Como chama quando alguém salta no ar e cai em pé? 

199. Como chama quando alguém fica de ponta-cabeça? 

200. Como chama aquela bolinha de vidro para jogar?  

201. Como chama aquele objeto de atirar pedras?  

202. Como chama aquilo que as crianças soltam no vento e seguram pela linha? 

203. Como chama a brincadeira em que, enquanto um conta, os outros se escondem?  

204. Como chama quando se tapa o olho de um e os outros fogem dele?  

205. Como chama aquela brincadeira de correr atrás uns dos outros?  

206. Como chama aquele brinquedo de parquinho que é uma tábua comprida em que duas crianças, 

uma em cada ponta, sobem e descem?  

207. Como chamam duas cordas penduradas e uma tábua para sentar?  

208. Como chamam aqueles quadrados que se risca no chão para pular?  

209. Como chama a pessoa que age com desonestidade no jogo?  

210. Como chama a pessoa que tem sorte no jogo?  

211. E a que não tem sorte?  

212. Como chama o bom jogador? 

213. E o mau jogador?  

214. Como chama a pessoa que dança muito bem? 

 

Habitação 

215. Como chama aquele fecho usado em portas e janelas de madeira, que um pauzinho que roda?  

216. Que tipos de janela você conhece?  

217. Como chama a sujeira da chaminé?  

218. Como chama o lugar onde fica a cinza e a brasa do fogão à lenha?  

219. Como chama aquilo que se usa para acender cigarro?   

220. Como chama aquela lâmpada de pilha para andar no quintal à noite?  

221. Como chama aquela lâmpada a querosene?  

222. Como chama aquela lâmpada a gás? 

223. Como chama aquela lâmpada a azeite?  

 

Vestuário e acessórios 

224. Como chamam as roupas íntimas da mulher? 

225. Como chama a peça de roupa para sustentar seios?  

226. Como chamam as roupas íntimas do homem?  

227. Como chama a parte da roupa em que se guarda dinheiro?    

228. Como chama a maquiagem que se passa nas bochechas?  

229. Que prendedor de cabelo se usa para fazer penteados?  

230. E o prendedor que se usa na franja? 

231. E os acessórios que prendem todo o cabelo?  
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Vida Urbana 

232. Como chama os ferros onde passa o trem?   

233. Como se chama o veículo/ carro para todos? 

234. Como chama o sinal de trânsito que tem as cores: vermelha, amarela e verde?   

235. Como chama a elevação na rua para diminuir a velocidade? 

236. Como chama o lugar em que o pedestre anda, ao lado da rua? 

237. Como chama a borda da calçada? 

238. Como chama o círculo nos cruzamentos?  

239. Como chama o lugar onde se constrói a casa?  

240. Como chama uma rua pequena? 

 

 


