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Página 242
Questão 3
(B) Praça da República
(A) Parque da Independência
Questão 4
R.: A pintura busca comemorar o “Grito do Ipiranga”.
Questão 5
( )
(X) Foi declarada a independência do Brasil pelo príncipe Dom Pedro.
( )
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Questão 6
A) Museu Paulista
B) Monarquia Brasileira ou Brasil Império.
Questão 7
( )
( X ) Dom Pedro I
( )
( X ) Dom Pedro II
Questão 8
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Questão 9
R.: A pintura busca comemorar o momento em que o Marechal Deodoro da Fonseca, diante
das tropas, no Campo de Santana, proclamou a república.
Questão 10
R.: O dia 7 de setembro é feriado porque foi o dia da proclamação da independência do
Brasil, no ano de 1822. O dia 15 de novembro é feriado porque foi o dia da proclamação da
república, no ano de 1889.
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Questão 11
Resposta pessoal.
Questão 12
R.: Todos, apesar de ser o dever do Estado de proteger e manter financeiramente, todos
devem zelar pelos patrimônios do Brasil.

Página 253
Questão 6
A) Atividade realizada no local antigamente.
B) Nome de País.
C) Nome de pássaro.
D) Nome de santo católico.
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Questão 2
A) Sim, as ruas têm nomes para permitir a sua localização e identificação.
B) Receber encomendas, cartas e visitas, entre outras.
Questão 3
(C) Pantanal
(B) Capoeira
(A) Centro histórico da cidade de Goiás.
Questão 4
(X) Com o tombamento de nosso patrimônio, valorizamos e preservamos nossa história.
( )
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Questão 5
Os patrimônios material e imaterial são importantes para a preservação da memória.
Questão 6

Questão 7
( )
(X) Divulgação sobre a existência do patrimônio
(X) Criação de museus e arquivos
(X) tombamento de bens materiais e imateriais.
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Questão 9
R.: Para que ocorra a preservação do patrimônio, é importante que as características
originais da construção histórica sejam preservadas.
Questão 10
A) A foto identifica um patrimônio imaterial brasileiro.
B) Esse patrimônio pode representar a diversidade cultural brasileira porque é uma
tradição que misturou a herança negro-africana com a portuguesa.

