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01. A única imagem que tem relação com o conceito de Patrimônio Imaterial presente no texto é a tradição do bumba meu boi.

 Resposta: C

02. O IPHAN é o órgão público responsável pela preservação de nosso patrimônio histórico e artístico, materializado em práticas e 
representações que podem ser recuperadas por meio de escavações (objetos arqueológicos e paisagísticos) que nos ajudam na 
compreensão de como se organizavam e viviam as pessoas em determinada sociedade. Assim sendo, as ruínas de Canudos nos servem 
como um meio material para entender como o sertanejo daquele período viveu e lutou.

 Resposta: A

03. Dentre os negros que vieram escravizados para o Brasil, grande parte era proveniente dos sudaneses e dos bantos. Os sudaneses eram 
os iorubas, os gêges, os minas e os fanti; os bantos eram os angolas, os benguelas, os congos e os moçambiques.
Os sudaneses foram levados para a Bahia e os bantos para o Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Pará 
e Amazonas. Os africanos trazidos para o Brasil possuíam uma religião politeísta, que logo se impregnou de cristianismo.

 A mistura de devoção gerou o sincretismo religioso, quando uma imagem de santos católicos representava os santos africanos. 
Africanos de origem islâmica como os fulas e os mandes também foram trazidos para o Brasil e apresentavam uma religiosidade em 
Alá e Mariama. A língua portuguesa falada no Brasil recebeu fortes infl uências africanas. Termos como batuque, moleque, benze, 
macumba, catinga, e muitos outros passaram a ser usados no país.
No folclore, são de origem africana as danças de cateretê, jongo e o samba; e instrumentos musicais como o atabaque, a cuíca, a 
marimba e o berimbau. Nesse sentido, há uma forte contribuição da cultura africana presente no contexto cultural brasileiro, fato que 
confi rma a diversidade cultural em nossa identidade.

 Resposta: D

04. O Alvorada é uma construção revestida de mármore e fachada de vidro, sustentada por colunas brancas que se abrem em semicírculos 
que se apoiam no chão por um de seus vértices, fazendo desaparecer a ideia de peso. Em virtude de seus lados, forma-se um desenho 
complexo pelo entrelaçamento de curvas que nos reportam às célebres colunas salomônicas barrocas.

 Resposta: B

05. Por se tratar de um evento do calendário cultural do povo brasileiro, essa importante festa está tombada e registrada no livro das celebrações.

 Resposta: C

06. O termo “perseverança” pressupõe esforço, dedicação. A fala do caramujo associa-se, semanticamente, à ideia de perseverança, 
fato reforçado pela imagem do exercício. Assim, o provérbio que representa adequadamente o texto é o sugerido na alternativa A.

 Resposta: A

07. A imagem remete ao ofício das rendeiras, tradição muito presente nas comunidades distribuídas, especialmente no Nordeste. 
Esse ofício está registrado no livro dos saberes do IPHAN como Patrimônio Cultural Imaterial do povo brasileiro.

 Resposta: A

08. A) Falsa – A questão da posse material das terras não determina o reconhecimento deste patrimônio cultural.
B) Verdadeira – O bairro apontado é reconhecido enquanto espaço de preservação de heranças africanas que contribuíram na 

construção de uma nação multicultural.
C) Falsa – A fundação anterior à Abolição da Escravatura (1888) não tem relação alguma com a concepção do Cafundó enquanto 

patrimônio.
D) Falsa – A pertença ao meio rural não é condição necessária para que o bairro do Cafundó seja preservado enquanto patrimônio 

cultural.
E) Falsa – Essa ideia de perda dos laços de origem se mostra falsa na medida em que alguns elementos africanos ainda se mostram 

operantes no interior daquela comunidade.

 Resposta: B

09. A fabricação de queijo é uma tradição diária nas regiões produtoras. Apenas na sexta-feira da Semana Santa ele não é feito, quando 
o leite é distribuído na vizinhança e destinado ao doce de leite e às quitandas. O IPHAN inventariou as regiões da cidade histórica 
do Serro, a Serra da Canastra e Serra do Salitre, onde predominam fazendas que mantêm a tradição do artesanal queijo mineiro. 
O pedido de registro imaterial foi entregue ao IPHAN pela Secretaria de Cultura de Minas, em conjunto com a Associação de Amigos 
do Serro. O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha/MG) já havia reconhecido, em 2002, a técnica 
de fabricação do queijo como patrimônio imaterial.

Resposta: E
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Resolução – Língua Portuguesa

10. A quadrilha tem toda uma questão de regionalidade, como todo folclore. Tratando de forma específi ca, esta dança é originária da 
França, dos grandes salões nobres, porém, ao chegar ao Brasil sofreu suas devidas mudanças e passou a ter um caráter extremamente 
popular, fazendo parte do que chamamos de bem imaterial.

 Resposta: B
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