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UNIDADE 1 – O PATRIMÔNIO CULTURAL 

  

Este exercício é um instrumento de avaliação e aprendizagem. 

1 - Leia cada questão atentamente. Evite rasuras. As 
respostas rasuradas serão consideradas erradas. 
2 - Utilize caneta azul ou preta para as respostas, se 
precisar fazer alguma anotação, pode usar lápis. 
3 - A interpretação das questões faz parte da 
avaliação. Não serão permitidas perguntas durante a 
realização. 

4 – Se você se sentir prejudicado em alguma questão 
ou considere-a inapta para a avaliação, poderá 
requerer a anulação da questão à direção da escola ou 
ao professor. Contudo, não deixe a questão em 
branco. 

Calma, atenção e boa prova! 

 
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. A esse conjunto, chamamos 
de Patrimônio Cultural e refere-se aos bens que transmitem a memória e a identidade de grupos 
humanos e podem ser de natura material ou imaterial. 
 
Analise a assertiva acima e assinale se ela é VERDADEIRA ou FALSA. 
 
a) (      ) Verdadeira 
b) (      ) Falsa 
 
2. Apesar da relação memória e identidade estarem ligadas à forma como nós ou nossa 
comunidade assume determinada representação, existem diversas instituições que auxiliam e 
atuam na salvaguarda dos bens culturais. No Brasil, o órgão máximo de proteção ao patrimônio 
cultural é o: 
 
a) (      ) Instituto Brasileiro de Bens Tombados (IBBT) 
b) (      ) Instituto Brasileiro do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
c) (      ) Instituto Brasileiro de Cultura e Patrimônio (IBCP) 
d) (      ) Secretaria Nacional Especial da Cultura (SNEC) 
 
3. A Constituição Federal, no Artigo 216, conceitua patrimônio cultural como sendo os “bens 
de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto...” Das alternativas 
abaixo, assinale 3 (três) opções que representam bens de natureza MATERIAL. 
 

a) (      ) Acervo Museológico do Museu do 
Ceará 

b) (      ) Festa de São João Batista de 
Horizonte 

c) (      ) Carnaval 

d) (      ) Cidade Histórica de Ouro Preto 
e) (      ) Coleção Arqueológica do Museu de 

Paleontologia 
f) (      ) Festa do Boi-Bumbá 



4. Definem-se como ______________________________ os bens culturais referentes aos 
saberes, às crenças, às celebrações, às habilidades e às práticas culturais de determinado lugar 
ou grupo social. 
Assinale a alternativa que melhor completa a afirmativa acima. 
a) (      ) Memória Cultural 
b) (      ) Bens tombados 
c) (      ) Patrimônio Imaterial 
d) (      ) Saberes populares 
 
5. Além de ser categorizado como imaterial e material, um patrimônio cultural também pode 
ser considerado como Patrimônio Mundial pela UNESCO. 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. 
 
É um exemplo de Patrimônio Mundial pela UNESCO no Brasil: 
 
a) (      ) Catedral Metropolitana de Fortaleza 
b) (      ) Centro Histórico de Olinda 
c) (      ) Praça do Ferreira 
d) (      ) Vaquejada de Itapebussu 
 
6. Quando falamos da importância de preservar nossos patrimônios culturais, lembramos 
também de um outro importante tema: a preservação ambiental. A UNESCO, reconhece no 
Brasil 7 sítios como Patrimônio Natural Mundial. 
 
São Patrimônios Naturais tombados pela UNESCO, EXCETO: 
 
a) (      ) Reservas de Mata Atlântica do Sudeste 
b) (      ) Complexo de Conservação da Amazônia Central 
c) (      ) Parque Nacional do Jaú 
d) (      ) Pedra da Galinha Choca, em Quixadá 
 
7. Os museus são locais que abrigam, catalogam e expõem para a sociedade bens que podem 
ser patrimônios. Muitas vezes se estabelecem em construções tombadas. Existem diferentes 
categorias de museus, que são ditadas pelas características do acervo e das pesquisas que se 
desenvolvem nesses espaços. 
 
Baseado no que estudamos, assinale as 2 (duas) alternativas que representam categorias de 
museus: 
 
a) (      ) Particular 
b) (      ) Histórico 
c) (      ) Natural 
d) (      ) Arte 



8. Os museus históricos possuem a função de preservar e divulgar bens materiais que auxiliam 
na construção do conhecimento de um grupo social, cidade ou país. 
As opções abaixo são exemplos de museus históricos, EXCETO: 
 
a) (      ) Museu do Ceará 
b) (      ) Museu de História Natural de Minas Gerais 
c) (      ) Museu de Arte da UFC 
d) (      ) Museu Imperial de Petrópolis 

 
9. Museu Mineiro, Museu de Arte Popular da Paraíba, Museu de Arte Contemporânea do 
Ceará e Museu de Arte da UFC são exemplos de que tipo de museus? 
a) (      ) Museus contemporâneos 
b) (      ) Museus de Artes 
c) (      ) Museus Institucionais 
d) (      ) Museus Modernos 
 
10. 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. 
 
“Na Roma Antiga tinha apenas um nome próprio. No entanto mais tarde passaram a usar três 
nomes. O nome próprio ficava em primeiro e se chamava "prenome". Depois vinha o "nome", que 
designava o clã. O último nome designava a família e é conhecido como "cognome". Alguns 
romanos acrescentavam um quarto nome, o "agonome", para comemorar atos ilustres ou eventos 
memoráveis. Quando o Império Romano começou a decair, os nomes de família se confundiram e 
parece que os nomes sozinhos se tornaram costume mais uma vez.” 
 
a) (      ) Verdadeira 
b) (      ) Falsa 
 


