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Com base nos materiais que estudamos ao longo dos meses de fevereiro e 
março, responda as questões a seguir: 
 
1. A memória de uma comunidade pode ser preservada e marcada de 
diversas maneiras. Os monumentos, pessoas, eventos históricos, datas, 
elementos arquitetônicos, modos de fazer são algumas das muitas 
possibilidades de se preservar essa memória. 
 
Sobre os diferentes tipos de patrimônio cultural, assinale a alternativa correta: 
 
a) (      ) O Patrimônio Cultural se refere a todas as riquezas que são produzidas 
pelos artistas brasileiros e cobrado através de impostos federais. 
b) (      ) O Patrimônio Cultural se refere aos bens que transmitem a memória e a 
identidade de grupos humanos e podem ser de natura material ou imaterial. 
c) (      ) O Patrimônio Cultural se refere, exclusivamente, aos bens materiais 
tombados pelo Instituto Brasileiro do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
d) (      ) O Patrimônio Cultural se refere aos elementos culturais produzidos no 
século passado, sendo impossível registrar um bem moderno como elemento 
cultural. 
 
2. Um patrimônio natural é aquela paisagem que o homem não interferiu ou 
não construiu nada. Montanhas, serras, cachoeiras, fozes e afins são todos 
patrimônios naturais. A UNESCO, a partir de critérios estabelecidos, reconhece 
patrimônios naturais em todo o mundo e, no Brasil, são sete conjuntos 
tombados. 
 
São Patrimônios Naturais tombados pela UNESCO, EXCETO: 
 
a) (      ) Parque Nacional do Iguaçu 
b) (      ) Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal 
c) (      ) Monumento Natural das Falésias de Beberibe 
d) (      ) Costa do Descobrimento 
 
3. O museu é uma casa de criação onde se preserva a memória de uma 
cidade, de um país, de uma pessoa, enfim é o lugar de histórias interessantes 
que nos faz viajar no tempo. Mas, apesar de contar histórias que já 
aconteceram, o Museu é o lugar para pensarmos o presente e refletirmos sobre 
o nosso tempo. 
 
Existem diferentes categorias de museus que são ditadas pelas características de 
acervo e das pesquisas que se desenvolvem nesses espaços.  
 



Baseado no que estudamos, assinale a alternativa que representa categorias de 
museus: 
 
a) (      ) Particular e Nacional. 
b) (      ) Histórico e Artes. 
c) (      ) Natural e Sacro. 
d) (      ) Renascentista e Histórico. 
 
4. Os Patrimônios Mundiais da Unesco são áreas consideradas, conforme a 
comunidade científica, de inigualável e fundamental importância para a 
humanidade. Com a finalidade de incentivar a identificação, proteção e 
preservação do patrimônio cultural e natural no mundo, a Unesco avalia aquilo 
que se enquadra dentro desse valor excepcional. 
 
Sobre os Patrimônios Mundiais, analise a frase abaixo e assinale se ela é 
VERDADEIRA ou FALSA. 
 
“No Brasil, devido a sua particularidade de ter sido colonizado por europeus e possuir um órgão 

nacional de tombamento, que é o IPHAN, a Unesco não interfere e opta por não considerar 
nenhum bem como patrimônio mundial, ficando exclusivamente à cargo do IPHAN essa 

função.” 

 
a) (      ) Verdadeira 
b) (      ) Falsa 
 
5. O nome e sobrenome que carregamos em nossos documentos também 
são considerados patrimônios, pois são representativos e repletos de histórias 
que fazem parte das nossas memórias. Normalmente, nossos pais escolhem os 
nossos nomes que, acrescentados os sobrenomes das famílias de nossos 
genitores, formam a nossa identidade.  
 
Sobre a origem dos sobrenomes, analise a frase abaixo e assinale se ela é 
VERDADEIRA ou FALSA. 
 
“Os primeiros a adquirirem sobrenomes foram os chineses. Algumas lendas sugerem que o 
Império Fushi decretou o uso de sobrenomes, ou nomes de famílias, por volta de 2852 a.C. Os 

chineses tinham normalmente 3 nomes: o sobrenome, que vinha primeiro e era uma das 438 
palavras do sagrado poema chinês "Po-Chia-Hsing". O nome de família vinha em seguida, tirado 

de um poema de 30 personagens adotados por cada família. O nome próprio vinha então por 

último.” 

 
a) (      ) Verdadeira 
b) (      ) Falsa 
 


