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Questão 1: (0,6) 

Leia a notícia com atenção. 

[…] 

São Luís celebra nesta quarta-feira (6), os 20 anos do título de Patrimônio Mundial da Humanidade, 

concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (Unesco) em 

6 de dezembro de 1997 em Nápoles, na Itália. 

O conjunto arquitetônico do Centro Histórico, com seus 405 anos de história, é composto por casarões 

seculares, revestidos por azulejos portugueses, e reúne um acervo com mais de mil prédios 

construídos entre os séculos 18 e 19, que são tombados pelo patrimônio federal. [...] As 

peculiaridades, como traçados lineares nas ruas, com desenhos geométricos, quadras bem 

desenhadas, garantiram a São Luís o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. 

[...] 

SÃO LUÍS completa 20 anos como cidade Patrimônio da Humanidade. G1 MA, 6 dez. 2017. Disponível 

em: <https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/sao-luis-completa-20-anos-como-cidade-patrimonio-

da-humanidade.ghtml>. Acesso em: 5 fev. 2018. 

 

Entre estes bens elevados a patrimônio da humanidade, qual pertence à mesma categoria citada no 

texto? 

(a) Pantanal (MT).                                                                   (d) Frevo. 

 

 

 

 

(b) Centro Histórico de Olinda (PE).                                      (e) Cataratas do Iguaçu (PR). 

 

(c) Capoeira. 

 

 



 

 

Questão 2: (0,6) 

 

A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, é considerada Patrimônio Material da Humanidade. Sobre 

ela, assinale  a afirmação falsa: 

 

( a ) Trata-se de uma cidade histórica, originada de vários garimpos de ouro. 

( b ) Antes de ter esse nome, ela chamava-se Minas Gerais. 

( c ) Foi o primeiro bem cultural brasileiro a receber o título de Patrimônio da Humanidade. 

( d ) Um de seus grandes artistas foi o escultor e arquiteto Aleijadinho. 

( e ) Foi palco do movimento pela independência de Minas e teve Tiradentes entre seus líderes. 

  

 
Questão 3: (0,6) 
 
 

São Miguel das Missões é um Patrimônio Cultural da Humanidade localizado no município de São 

Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Marque a alternativa correta a respeito desse patrimônio. 

 

(a) Trata-se de ruínas da antiga missão de São Miguel Arcanjo. 

(b) É um patrimônio com pouca importância e quase desconhecido. 

(c) Mesmo com tanta riqueza cultural, ainda necessita da construção de um museu para guardar o 

acervo. 

(d) É visitado apenas por brasileiros. 

(e) As ruínas de São Miguel não fazem parte da antiga Missão de São Miguel do Arcanjo. 

 

 

Questão 4: (0,6) 

 

O Museu de São Miguel das Missões possui pinturas e esculturas sacras. Essas pinturas foram feitas 

por: 

 

(a) Jesuítas vindos da Amazônia. 

(b) Bandeirantes paulistas. 

(c) Indígenas missioneiros. 

(d) Africanos trazidos de Angola. 

(e) Padres argentinos. 

 

 
 

 



 

 

Questão 5: (0,6) 

 

 A capoeira é, ao mesmo tempo, dança e luta. Marque a alternativa incorreta: 

(a) Os africanos escravizados a utilizavam como forma de resistência. 

(b) Trata-se de uma luta de origem africana caracterizada pela violência. 

(c) Na capoeira, a malícia é mais importante do que a força física. 

(d) A capoeira de Angola e a capoeira regional são dois importantes estilos de capoeira. 

(e) A capoeira é praticada em todo o território nacional e em mais de 160 países. 

 

Questão 6: (0,6) 

 

Qual é a alternativa correta? 

Dizer que um bem foi tombado significa que: 

(a) Ele foi transferido para outro município. 

(b) Ele foi reconhecido como patrimônio cultural da humanidade. 

(c) Ele está sobre a proteção do Iphan. 

(d) Ele foi derrubado porque corria risco de desmoronamento. 

(e) Ele será reconstruído para ficar com uma aparência mais moderna. 

 

 
Questão 7: (0,6) 

 

Sobre o dia 7 de setembro podemos afirmar que: 

(a) Desde o princípio foi completamente aceito como o dia da independência do Brasil. 

 

(b) A data mais importante da nação brasileira era o dia 12 de outubro por ser o dia das crianças. 

 

(c) Durante o seu reinado, Dom Pedro I adotou medidas que o tornaram cada vez mais querido e 

com alta popularidade. 

 

(d) Após a renúncia de Dom Pedro I, o dia 12 de outubro passou a ser feriado nacional e 

reconhecido como o "dia da Independência do Brasil".  

 

(e) O dia 7 de setembro tornou-se a data mais importante para a memória da Independência, porque 

foi vista como um ato de heroísmo, de rompimento com Portugal e também a proclamação da 

Independência do Brasil. 



 

 

Questão 8: (0,6) 

 

 Qual das informações abaixo não se refere ao quadro Independência ou morte, de Pedro Américo, 

1888. 

(a) O pintor do quadro presenciou a cena. 

 

(b) O tema da obra de arte é o Grito do Ipiranga. 

 

(c) A personagem principal é Dom Pedro I. 

 

(d) Dom Pedro I está representado ao centro do quadro, a cavalo e erguendo a sua espada. 

 

(e) A intenção do autor foi enaltecer a figura de Dom Pedro I, transformando-o em um herói 

guerreiro. 

 

 
 
 
Questão 9: (0,6) 

 

É um patrimônio imaterial da humanidade no Brasil: 

(a) Centro Histórico de São Luís. 

(b) Cataratas do Iguaçu. 

(c) Cidade Histórica de Ouro Preto. 

(d) São Miguel das Missões. 

(e) Frevo. 

  

Questão 10: (0,6) 

 

Não é um exemplo de um patrimônio imaterial: 

(a) Festas típicas. 

(b) As Cataratas do Iguaçu. 

(c) Danças típicas. 

(d) Preparo de comidas típicas . 

(e) O Tango argentino. 

 

Desejo a você uma boa avaliação! 


