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Questão 01 - (UEM PR)  

Pode-se dividir o patrimônio cultural de uma nação 

ou de um povo em três grandes grupos: 1º os 
elementos pertencentes ao meio ambiente; 2º o 

conhecimento, as técnicas, o saber e o saber fazer; 
3º os chamados bens culturais que abarcam objetos, 

artefatos e construções obtidas a partir do meio 

ambiente e do saber fazer. (LEMOS, C. A. C. O que 
épatrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 1981, 

p. 10-12). Partindo desta assertiva e de 
conhecimentos correlatos, assinale o que estive 

correto. 
01. O ofício das baianas do acarajé e o modo 

artesanal de fabricar o queijo de minas são exemplos 

do segundo grande grupo de bens culturais 
brasileiros. 

02. A Serra do Curral, nas imediações de Belo 
Horizonte, em Minas Gerais, e o Lago Azul, em 

Bonito, no Mato Grosso do Sul, são expressões do 

primeiro grande grupo de bens culturais brasileiros. 
04. O chamado rock nacional, fenômeno musical 

expressivo da década de 1980, foi reconhecido pela 
Unesco como um bem cultural que ultrapassa as 

fronteiras brasileiras, tornando-se patrimônio 

internacional. 
08. Os conjuntos arquitetônicos de Ouro Preto, 

em Minas Gerais, e de Paraty, no estado do Rio de 
Janeiro, são característicos do terceiro grande grupo 

de bens culturais. 
16. O frevo e a capoeira, embora sejam 

expressões criativas populares, não se ajustam a 

nenhum dos grupos acima distinguidos e, portanto, 
não podem ser chamados de patrimônios culturais. 

SOMA: ______ 
 

Questão 02 - (UDESC SC)  

“No Brasil, é comum retratar as populações indígenas 
como meros resquícios de um passado cada vez mais 

remoto, como os pobres remanescentes de uma 
história contada na forma de uma crônica do 

desaparecimento e da extinção. Diversos povos 
sucumbiram ao impacto fulminante do contato e da 

conquista, é verdade. Mas muitos conseguiram 

sobreviver ao holocausto, recompondo populações 
dizimadas, reconstruindo suas identidades, enfim, se 

ajustando aos novos tempos. Contribuem, hoje, para 
o rico painel de diversidade cultural que é, sem 

dúvida alguma, o patrimônio mais precioso deste 

país”. 

MONTEIRO, John M. Armas e armadilhas: história e 
resistências dos índios. In: NOVAES, Adauto (org.). A 

Outra margem do ocidente. São Paulo: Companhia 
das Letras, p. 247. 

Assinale a alternativa incorreta sobre os povos 

indígenas no Brasil:  
(A) O Brasil é um país pluriétnico, com dezenas 

de povos indígenas.  
(B) A Constituição de 1988 reconhece costumes, 

línguas, crenças e tradições indígenas, além 
dos direitos originários sobre as terras que os 

índios tradicionalmente ocupam.  

(C) As populações indígenas não estão 
desaparecendo, pelo contrário, estão em 

crescimento demográfico no Brasil.  
(D) Guarani, Kaingang e Mapuche são povos 

indígenas do Brasil.  

(E) Mesmo com a violência sofrida ao longo da 
história do Brasil, os indígenas não foram 

vítimas passivas dos colonizadores. 
 

Questão 03 - (ENEM)  

TEXTO I 
 

 
Disponível em: http://portal.iphan.gov.br. Acesso 

em: 6 abr. 2016. 

TEXTO II 
A eleição dos novos bens, ou melhor, de novas 

formas de se conceber a condição do patrimônio 

cultural nacional, também permite que diferentes 
grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio 

de especialistas, revejam as imagens e alegorias do 
seu passado, do que querem guardar e definir como 

próprio e identitário. 

ABREU, M.; SOIHET, R.; GONTIJO, R. (Org.). 
Cultura política e leituras do passado: 
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historiografia e ensino de história. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
 

O texto chama a atenção para a importância da 

proteção de bens que, como aquele apresentado na 
imagem, se identificam como: 

(A) Artefatos sagrados. 
(B) Heranças materiais. 

(C) Objetos arqueológicos. 

(D) Peças comercializáveis. 
(E) Conhecimentos tradicionais. 

 
Questão 04 - (ENEM)  

Ações de educação patrimonial são realizadas em 
diferentes contextos e localidades e têm mostrado 

resultados surpreendentes ao trazer à tona a 

autoestima das comunidades. Em alguns casos, 
promovem o desenvolvimento local e indicam 

soluções inovadoras de reconhecimento e 
salvaguarda do patrimônio cultural para muitas 

populações. 

PELEGRINI, S. C. A.; PINHEIRO, A. P. (Orgs.).  
Tempo, memória e patrimônio cultural. Piauí: 

Edupi, 2010. 
A valorização dos bens mencionados encontra-se 

correlacionada a ações educativas que promovem 
a(s) 

(A) evolução de atividades artesanais herdadas 

do passado. 
(B) representações sociais formadoras de 

identidades coletivas. 
(C) mobilizações políticas criadoras de tradições 

culturais urbanas. 

(D) hierarquização de festas folclóricas 
praticadas por grupos locais. 

(E) formação escolar dos jovens para o trabalho 
realizado nas comunidades. 

 

Questão 05 - (ENEM)  
A Unesco condenou a destruição da antiga capital 

assíria de Nimrod, no Iraque, pelo Estado Islâmico, 
com a agência da ONU considerando o ato como um 

crime de guerra. O grupo iniciou um processo de 
demolição em vários sítios arqueológicos em uma 

área reconhecida como um dos berços da civilização. 

Unesco e especialistas condenam destruição 
de cidade assíria pelo Estado Islâmico. 

Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 
30 mar. 2015 (adaptado). 

O tipo de atentado descrito no texto tem como 

consequência para as populações de países como o 
Iraque a desestruturação do(a) 

(A) homogeneidade cultural. 
(B) patrimônio histórico. 

(C) controle ocidental. 
(D) unidade étnica. 

(E) religião oficial. 

 
Questão 06 - (ENEM)  

A Unesco condenou a destruição da antiga capital 
assíria de Nimrod, no Iraque, pelo Estado Islâmico, 

com a agência da ONU considerando o ato como um 

crime de guerra. O grupo iniciou um processo de 
demolição em vários sítios arqueológicos em uma 

área reconhecida como um dos berços da civilização. 

Unesco e especialistas condenam destruição 

de cidade assíria pelo Estado Islâmico. 
Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 

30 mar. 2015 (adaptado). 

 
O tipo de atentado descrito no texto tem como 

consequência para as populações de países como o 
Iraque a desestruturação do(a) 

(A) homogeneidade cultural. 

(B) patrimônio histórico. 
(C) controle ocidental. 

(D) unidade étnica. 
(E) religião oficial. 

 
Questão 07 - (UERN)  

“A história é doadora de uma memória aos alunos, o 

que permite, ao mesmo tempo, que eles se 
apropriem de um patrimônio gerador de identidade 

[...] A formação de um cidadão esclarecido repousa 
sobre a apropriação de uma cultura comum e 

criadora de identidade, concedendo uma melhor 

compreensão do mundo contemporâneo de que eles 
são herdeiros. [...] O ensino da história participa 

também da formação intelectual mais geral, que 
consiste em formar e exercer o espírito crítico [...] 

Trata-se de habituar-se a levar em consideração o 
caráter relativo das sociedades humanas, segundo 

seu lugar e sua época, assim como, apreender a sua 

diversidade e saber respeitá-la.” (Audigier, 2001.) 
Tendo em vista as finalidades do estudo da história, 

é correto afirmar que 
(A) no setor cultural, o papel da história consiste 

na hierarquização das sociedades, a partir do 

arsenal de cultura por elas produzidas. 
(B) em termos gerais, a história precisa 

favorecer à formação do indivíduo como 
sujeito histórico, com responsabilidades civis 

e sociais. 

(C) em termos intelectuais, a história contribui 
para a perpetuação da ordem social, uma 

vez que agrega valores às sociedades 
vigentes. 

(D) no aspecto cívico, a história permanece como 
ciência que colabora com a laicidade do 

estado e com o papel de obediência do 

cidadão. 
 

Questão 08 - (ENEM)  
Queijo de Minas vira patrimônio cultural 

brasileiro 

O modo artesanal da fabricação do queijo em Minas 
Gerais foi registrado nesta quinta-feira (15) como 

patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Conselho 
Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan). O veredicto foi dado em 
reunião do conselho realizada no Museu de Artes e 

Ofícios, em Belo Horizonte. O presidente do Iphan e 

do conselho ressaltou que a técnica de fabricação 
artesanal do queijo está “inserida na cultura do que é 

ser mineiro”. 
Folha de S. Paulo, 15 maio 2008. 

Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o 

que pertence à mesma categoria citada no texto está 
representado em: 

 



a)

  
Mosteiro de São Bento (RJ) 
 

b)

  
Tiradentes esquartejado (1893), de Pedro Américo 
 

c)

  
Ofício das paneleiras de Goiabeiras (ES) 
 

d)

  
Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de 
Ouro Preto (MG) 

 

e)

  
Sítio arqueológico e paisagístico da Ilha do 

Campeche (SC) 
 

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 - (ENEM)  
O Cafundó é um bairro situado no município de Salto 

de Pirapora, a 150 km de São Paulo. Sua população, 

predominante negra, divide-se em duas parentelas: a 
dos Almeida Caetano e a dos Pires Pedroso. Cerca de 

oitenta pessoas vivem no bairro. Dessas, apenas 
nove detêm o título de proprietários legais dos 7,75 

alqueires de terra que constituem a extensão do 
Cafundó, que foram doados a dois escravos, 

ancestrais de seus habitantes atuais, pelo antigo 

senhor e fazendeiro, pouco antes da Abolição, 1888. 
Nessas terras, seus moradores plantam milho, feijão 

e mandioca e criam galinhas e porcos. Tudo em 
pequena escala. Sua língua materna é o português, 

uma variação regional que, sob muitos aspectos, 

poderiam ser identificada como dialeto caipira. Usam 
um léxico de origem banto, quimbundo 

principalmente, cujo papel social é sobretudo, de 
representá-los como africanos no Brasil. 

Disponível em: <http:/www.revista.iphan.gov.br>. 
Acesso em: 6 abr. 2009. (adaptado)  

O bairro de Cafundó integra o patrimônio cultural do 

Brasil porque 
(A) Possui terras herdadas de famílias antigas da 

região. 
(B) preservou o modo de falar de origem banto e 

quimbundo. 

(C) tem origem no período anterior á abolição da 
escravatura. 



(D) pertence a uma comunidade rural do interior 

do estado de São Paulo. 
(E) possui moradores que são africanos do Brasil 

e perderam o laço com sua origem. 

 
Questão 11 - (FGV)  

Sobre os povos dos sambaquis, é incorreto afirmar 
que: 

(A) Sendo nômades, ocuparam a faixa 

.amazônica, deslocando-se, durante milhares 
de anos, do Marajóa Piratininga; 

(B) Sedentários, viviam da coleta de recursos 
marítimos e de pequenas caças; 

(C) As pesquisas arqueológicas demonstram que 
tais povos desenvolveram instrumentos de 

pedra polida e de ossos; 

(D) Na chegada dos primeiros invasores 
europeus, esses povos já se encontravam 

subjugados por outros grupos sedentários; 
(E) Esses povos viveram na faixa litorânea, entre 

o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, 

basicamente dos recursos que o mar 
oferecia. 

 
Questão 12 - (UERN)  

“A Amazônia teria sido o principal centro de difusão 
das populações que se deslocaram pelo atual 

território do Brasil. Uma das hipóteses para o 

deslocamento populacional teria sido a 
superpopulação nas várzeas férteis do rio Amazonas, 

fazendo com que houvesse um processo migratório 
para outras regiões. Mesmo os povos que se 

localizaram mais tarde no litoral, teriam vindo dessa 

região. Alguns dos principais grupos indígenas 
conhecidos à época da chegada dos portugueses 

(tupis, guaranis, tupinambás e carajás) teriam sua 
origem comum na Amazônia....” 

(Freitas Neto, 2010.) 

Em relação à construção da história desses povos, há 
registro dos mais antigos sambaquis no litoral 

brasileiro, principalmente no Espírito Santo, Santa 
Catarina e São Paulo. Sambaquis são 

(A) pinturas encontradas nas cavernas, que 
retratam cenas do cotidiano primitivo. 

(B) escavações profundas efetuadas pelos índios 

em seus rituais e oferendas à natureza. 
(C) depósitos de conchas e restos humanos, com 

idade entre 8 e mil anos de existência. 
(D) artefatos e monumentos marajoaras, feitos à 

base de argila e outros materiais naturais. 

 
Questão 13 - (FUVEST SP)  

Há cerca de 2000 anos, os sítios superficiais e sem 
cerâmica dos caçadores antigos foram substituídos 
por conjuntos que evidenciam uma forte mudança na 
tecnologia e nos hábitos. Ao mesmo tempo que 
aparecem a cerâmica chamada itararé (no Paraná) 
ou taquara (no Rio Grande do Sul) e o consumo de 
vegetais cultivados, encontram-se novas estruturas 
de habitações.AndréProus. O Brasil antes dos 
brasileiros. A pré-históriado nosso país. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2007, p. 49. Adaptado. 

O texto associa o desenvolvimento da agricultura 
com o da cerâmica entre os habitantes do atual 

território do Brasil, há 2000 anos. Isso se deve ao 

fato de que a agricultura 
(A) favoreceu a ampliação das trocas comerciais 

com povos andinos, que dominavam as 

técnicas de produção de cerâmica e as 
transmitiram aos povos guarani. 

(B) possibilitou que os povos que a praticavam 
se tornassem sedentários e pudessem 

armazenar alimentos, criando a necessidade 

de fabricação de recipientes para guardá-los. 
(C) proliferou, sobretudo, entre os povos dos 

sambaquis, que conciliaram a produção de 
objetos de cerâmica com a utilização de 

conchas e ossos na elaboração de armas e 
ferramentas. 

(D) difundiu-se, originalmente, na ilha de 

Fernando de Noronha, região de caça e 
coleta restritas, o que forçava as populações 

locais a desenvolver o cultivo de alimentos. 
(E) era praticada, prioritariamente, por grupos 

que viviam nas áreas litorâneas e que 

estavam, portanto, mais sujeitos a 
influências culturais de povos residentes fora 

da América. 
Questão 14 - (FUVEST SP)  

Nos últimos anos, apoiada em técnicas mais 
avançadas, a arqueologia tem fornecido pistas e 

indícios sobre a história dos primeiros habitantes do 

território brasileiro antes da chegada dos europeus.  
Sobre esse período da história, é possível afirmar 

que: 
(A) as práticas agrícolas, até a chegada dos 

europeus, eram desconhecidas por todas as 

populações nativas que, conforme os 
vestígios encontrados, sobreviviam apenas 

da coleta, caça e pesca. 
(B) os vestígios mais antigos de grupos humanos 

foram encontrados na região do Piauí e as 

datações sobre suas origens são bastante 
controvertidas, variando entre 12 mil e 40 

mil anos. 
(C) os restos de sepulturas e pinturas 

encontrados em cavernas de várias regiões 
do país indicam que os costumes e hábitos 

desses primeiros habitantes eram idênticos 

aos dos atuais indígenas nas reservas. 
(D) os sambaquis, vestígios datados de 20 mil 

anos, comprovam o desconhecimento da 
cerâmica entre os indígenas da região, 

técnica desenvolvida apenas entre povos 

andinos, maias e astecas. 
(E) os sítios arqueológicos da ilha de Marajó são 

provas da existência de importantes culturas 
urbanas com sociedades estratificadas que 

mantinham relações comerciais com povos 
das Antilhas e América Central. 

 


