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Questão 01 - (UNIFOR CE)  

Reelaborando o patrimônio cultural dos povos com 

quem entraram em contato, os muçulmanos 
realizaram inúmeros progressos intelectuais, 

transmitidos para a Europa medieval. No que se 
refere a essa transmissão: 

(A) foi grande a influência árabe na formação de 

vocabulário, principalmente nas línguas 
portuguesa e castelhana, já que dominaram 

a região por séculos. 
(B) a expansão árabe pela Europa Ocidental, no 

século VIII, impediu a difusão do 
Cristianismo e promoveu o renascimento do 

comércio na região. 

(C) a civilização árabe espalhou em torno de si a 
herança cultural grego-romana, 

responsabilizandose pelo surgimento do 
helenismo. 

(D) o maior mérito da civilização árabe está na 

compilação, conservação e divulgação para o 
mundo das grandes obras gregas e romanas. 

(E) a renascença italiana, que ocorreu a partir do 
século XIV, sofreu notável influência da arte 

e da filosofia dos eruditos árabes. 

 
Questão 02 - (UFPB)  

Entre os historiadores, existe o consenso de que o 
saber histórico é construído a partir de fontes. 

Portanto, é INCORRETO afirmar que as fontes 
históricas são: 

(A) signos, sinais e vestígios do passado dos 

homens que são recolhidos, agrupados e 
criticados para fundamentar o conhecimento 

produzido pelos historiadores. 
(B) utensílios, ferramentas e artefatos 

produzidos pelos homens, que chegaram até 

o presente, servindo de testemunho de 
práticas humanas já vividas. 

(C) diversos tipos de referência do passado, 
dentre os quais se incluem escritos, 

manuscritos, imagens, patrimônio 
arquitetônico e cultural – de tipo material ou 

simbólico. 

(D) documentos escritos, aos quais é possível 
aplicar a crítica pelos métodos científicos do 

saber histórico. As demais fontes são 
meramente ficcionais. 

(E) todas as referências de atividades humanas, 

pois compõem o patrimônio cultural de todo 

e qualquer grupo humano, servindo de 
indicadores do seu passado. 

 
Questão 03 - (ENEM)  

Jean de Léry viveu na França na segunda metade do 

século XVI, época em que as chamadas guerras de 
religião opuseram católicos e protestantes. No texto 

abaixo, ele relata o cerco da cidade de Sancerre por 
tropas católicas.  

(…) desde que os canhões começaram a atirar sobre 
nós com maior freqüência, tornou-se necessário que 

todos dormissem nas casernas. Eu logo providenciei 

para mim um leito feito de um lençol atado pelas 
suas duas pontas e assim fiquei suspenso no ar, à 

maneira dos selvagens americanos (entre os quais eu 
estive durante dez meses) o que foi imediatamente 

imitado por todos os nossos soldados, de tal maneira 

que a caserna logo ficou cheia deles. Aqueles que 
dormiram assim puderam confirmar o quanto esta 

maneira é apropriada tanto para evitar os vermes 
quanto para manter as roupas limpas (...).  

Neste texto, Jean de Léry 

(A) despreza a cultura e rejeita o patrimônio dos 
indígenas americanos.  

(B) revela-se constrangido por ter de recorrer a 
um invento de “selvagens”.  

(C) reconhece a superioridade das sociedades 
indígenas americanas com relação aos 

europeus.  

(D) valoriza o patrimônio cultural dos indígenas 
americanos, adaptando-o às suas 

necessidades.  
(E) valoriza os costumes dos indígenas 

americanos porque eles também eram 

perseguidos pelos católicos.  
 

Questão 04 - (UEG GO)  
Você voltou para a civilização, né? Você tinha ido 

para Goiás. 
Ana Maria Braga, apresentadora de TV, entrevistando 

a atriz Glória Pires. 

In: O Popular, Goiânia, 1o maio 2005. 
 

Até 1930, o estado de Goiás continuava fora da 
corrente de progresso que, nos últimos 80 anos, 

vinha transformando São Paulo e outros estados a 

 

O QUE É 

HISTORIA? 

Segmento temático: 

HHiissttóórriiaa 

 

1ªsérie 

Ensino Médio 01 

Turma:A (   ) / B (   ) Professor(a):Fernando Carvalho 

DIA:MÊS:02 

   2017 



partir da modernização da agricultura e de um 

começo da industrialização. 
PALACÍN, Luís; MORAES, Maria Augusta S. de. 

História de Goiás. Goiânia: Editora da UCG, 1994, p. 

90. 
Conceitos como “progresso” e “civilização” são 

recorrentes na análise dos fenômenos econômicos e 
culturais. Acerca do uso desses conceitos para a 

compreensão da história de Goiás, julgue os 

seguintes itens: 
I. A construção da estrada de ferro provocou 

uma profunda transformação econômica, pois o 
Estado passou a exportar produtos agropecuários 

para o Sudeste do país. 
II. A mudança da capital na década de 1930 

provocou o aumento da população e a intensificação 

da urbanização, eliminando os traços rurais da 
cultura goiana. 

III. Os conceitos de “progresso” e “civilização” 
são insuficientes como instrumentos de análise 

cultural, pois é impossível afirmar que os valores 

culturais goianos são superiores ou inferiores aos de 
outros estados. 

IV. A necessidade de construir uma nova capital, 
segundo Pedro Ludovico, se justificava pela defesa 

do patrimônio histórico da cidade de Goiás, 
ameaçada pelo crescimento demográfico. 

São CORRETAS as seguintes assertivas: 

(A) I e II 
(B) I e III 

(C) II e IV 
(D) III e IV 

 

Questão 05 - (ENEM)  
Não só de aspectos físicos se constitui a cultura de 

um povo. Há muito mais, contido nas tradições, no 
folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e em 

diversos outros aspectos e manifestações 

transmitidos oral ou gestualmente, recriados 
coletivamente e modificados ao longo do tempo. A 

essa porção intangível da herança cultural dos povos 
dá-se o nome de patrimônio cultural imaterial. 

Internet: <www.unesco.org.br>. 
Qual das figuras abaixo retrata patrimônio imaterial 

da cultura de um povo? 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 
 
Questão 06 - (ENEM)  

 

 
Pintura rupestre da Toca do Pajaú – PI. Internet: 

<www.betocelli.com>. 

A pintura rupestre acima, que é um patrimônio 

cultural brasileiro, expressa 
(A) o conflito entre os povos indígenas e os 

europeus durante o processo de colonização 
do Brasil. 

(B) a organização social e política de um povo 
indígena e a hierarquia entre seus membros. 

(C) aspectos da vida cotidiana de grupos que 

viveram durante a chamada pré-história do 
Brasil. 

(D) os rituais que envolvem sacrifícios de 
grandes dinossauros atualmente extintos. 

(E) a constante guerra entre diferentes grupos 

paleoíndios da América durante o período 
colonial. 

 
Questão 07 - (ENEM)  

A Superintendência Regional do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 

desenvolveu o projeto “Comunidades Negras de 

Santa Catarina”, que tem como objetivo preservar a 
memória do povo afrodescendente no sul do País. A 

ancestralidade negra é abordada em suas diversas 
dimensões: arqueológica, arquitetônica, paisagística 

e imaterial. Em regiões como a do Sertão de 



Valongo, na cidade de Porto Belo, a fixação dos 

primeiros habitantes ocorreu imediatamente após a 
abolição da escravidão no Brasil. O Iphan identificou 

nessa região um total de 19 referências culturais, 

como os conhecimentos tradicionais de ervas de chá, 
o plantio agroecológico de bananas e os cultos 

adventistas de adoração.Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheCon

teudo.do?id=14256&sigla=Noticia&retorno=detalheN

oticia>. 
Acesso em: 1 jun. 2009. (com adaptações). 

O texto acima permite analisar a relação entre 
cultura e memória, demonstrando que 

(A) as referências culturais da população 
afrodescendente estiveram ausentes no sul 

do País, cuja composição étnica se restringe 

aos brancos. 
(B) a preservação dos saberes das comunidades 

afrodescendentes constitui importante 
elemento na construção da identidade e da 

diversidade cultural do País. 

(C) a sobrevivência da cultura negra está 
baseada no isolamento das comunidades 

tradicionais, com proibição de alterações em 
seus costumes. 

(D) os contatos com a sociedade nacional têm 
impedido a conservação da memória e dos 

costumes dos quilombolas em regiões como 

a do Sertão de Valongo. 
(E) a permanência de referenciais culturais que 

expressam a ancestralidade negra 
compromete o desenvolvimento econômico 

da região. 

 
Questão 08 - (ENEM)  

As ruínas do povoado de Canudos, no sertão norte 
da Bahia, além de significativas para a identidade 

cultural, dessa região, são úteis às investigações 

sobre a Guerra de Canudos e o modo de vida dos 
antigos revoltosos.Essas ruínas foram reconhecidas 

como patrimônio cultural material pelo Iphan 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional) porque reúnem um conjunto de 
(A) objetos arqueológicos e paisagísticos. 

(B) acervos museológicos e bibliográficos. 

(C) núcleos urbanos e etnográficos 
(D) práticas e representações de uma sociedade. 

(E) expressões e técnicas de uma sociedade 
extinta. 

 

Questão 09 - (ENEM)  
A Unesco define como Patrimônio Cultural Imaterial 

“as práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas ― junto com os 

instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais 
que lhes são associados ― que as comunidades, os 

grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem 

como parte integrante de seu patrimônio cultural.” 
São exemplos de bens registrados como Patrimônio 

Imaterial no Brasil: o Círio de Nazaré no Pará, o 
Samba de Roda do Recôncavo Baiano, o Ofício das 

Baianas de Acarajé, o Jongo no Sudeste, entre 

outros. 
Disponível em: http://www.portal.iphan.gov.br. 

Acesso em: 29 jul. 2010 (adaptado). 

 

É bastante recente no Brasil o registro de 
determinadas manifestações culturais como 

integrantes de seu Patrimônio Cultural Imaterial. O 

objetivo de se realizar e divulgar este tipo de registro 
é 

(A) reconhecer o valor da cultura popular para 
torná-la equivalente à cultura erudita. 

(B) recuperar as características originais das 

manifestações culturais dos povos nativos do 
Brasil. 

(C) promover o respeito à diversidade cultural 
por meio da valorização das manifestações 

populares. 
(D) possibilitar a absorção das manifestações 

culturais populares pela cultura nacional 

brasileira. 
(E) inserir as manifestações populares no 

mercado, proporcionando retorno financeiro 
a seus produtores. 

 

Questão 10 - (UERJ)  
Depois de aguardar por uma década, o Rio de 

Janeiro se tornou a primeira cidade do mundo a 
receber o título de Patrimônio Mundial como 

paisagem cultural concedido pela UNESCO. O 
conceito de paisagem cultural passou a ser utilizado 

a partir de 1992 e se aplica a locais onde a interação 

humana com o meio ambiente ocorre de forma 
harmônica. Até o momento, as regiões reconhecidas 

mundialmente nessa categoria relacionaram-se a 
áreas rurais, sistemas agrícolas tradicionais, jardins 

históricos e outros locais de cunho simbólico, 

religioso e afetivo. 
Adaptado de O Globo 02/07/2012. 

 
Os processos de patrimonialização acentuaram-se ao 

longo dos últimos trinta anos, incorporando inclusive 

novas categorias, como a de “paisagem cultural”. 
Para o caso do Rio de Janeiro, a manutenção da 

harmonia entre ocupação humana e meio ambiente 
no espaço urbano deve ser garantida, 

principalmente, por meio de: 
(A) flexibilização da legislação das regiões 

sujeitas a proteção ambiental 

(B) desapropriação das áreas de encostas 
existentes na região metropolitana 

(C) preservação dos conjuntos de logradouros 
dotados de atrativos naturais 

(D) reordenamento das áreas litorâneas 

marcadas pela expansão imobiliária 

 


