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1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa + 

Conhecimentos Específicos) é de 3 (três) horas, incluindo o tempo destinado ao 
preenchimento do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo/área de 
especialização para a qual se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local 
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do 
caderno de prova. 

5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”), 
das quais apenas 1 (uma) é correta. 

6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as 
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para 
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro 
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta. 

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta, ambos 
assinados. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a 
partir das 16h 30min. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar 
as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente. 

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última 
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
  

Texto 1 
 

A história do servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 

Na Roma Antiga, os Servidores do Estado, os que fundamentalmente, pelas qualidades 
morais, representavam a Polis (cidade), eram investidos de certa autoridade. Tal condição, 
compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo reconhecimento 
social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes. No Brasil, o funcionário 
público fez-se presente desde seu descobrimento. Pero Vaz de Caminha, os Governadores 
Gerais e os juízes são exemplos de funcionários públicos. 

O serviço público no Brasil expandiu-se em 1808, com a chegada de D. João VI e sua 
família real, além das centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte 
portuguesa que vieram com ele e se instalaram no Rio de Janeiro. A partir daí é que se iniciou 
o processo de tomada de consciência da importância do trabalho administrativo, diante da 
necessidade de promover o desenvolvimento da então colônia, de acordo com a diplomacia 
real. 

Proclamada a independência, o Brasil virou império, depois república e, ao longo da 
história política do país, sempre estavam presentes os funcionários públicos, ajudando a 
administrar a máquina que impulsiona o desenvolvimento da nação brasileira. É ao trabalhador 
da administração pública que compete executar as ações que movimentam os serviços básicos 
e essenciais de que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. O 
Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador ou o 
senador; não pode recolher o lixo da rua, para isso precisa do lixeiro; não pode dar aulas, para 
isso precisa do professor e assim por diante. Em termos gerais, portanto, o funcionário público 
é aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 

Um dos primeiros documentos consolidando as normas referentes aos funcionários 
públicos foi o Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939. Por esse motivo, no ano de 1943, o 
Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público. Em 
11 de dezembro de 1990, veio a Lei 8.112, que alterou grande parte das disposições do 
Decreto-Lei 1.713/39, substituiu o termo funcionário público por servidor público e passou a ser 
considerado o novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Esta lei inovou por 
englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações públicas 
federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam atividades 
típicas da administração, prestando serviços públicos. 

Apesar das inovações trazidas pela Lei 8.112/90, os direitos e deveres dos servidores 
públicos estão definidos e estabelecidos na Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 39. 
Constam, ainda, nos estatutos das entidades para as quais trabalham. 

A partir de 1990 o país começou a implementar políticas de ajuste e reestruturação do 
setor público. Esta reestruturação resultou em medidas restritivas sobre o emprego público, 
especialmente em nível federal, com as demissões de funcionários públicos não estáveis, a 
limitação de novas contratações, o incentivo à aposentadoria, a terceirização de serviços, o 
plano de demissão voluntária. Todas essas medidas, aparentemente, tinham como objetivo a 
contenção de despesas e a "moralização" do setor público, mas vale observar que os cortes 
indiscriminados de pessoal resultaram em prejuízo para a execução de atividades-fim como 
educação e saúde, o que consequentemente interferiu na qualidade dos serviços públicos 
essenciais prestados à população. 
 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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01) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1.  
 
(   ) A reestruturação do setor público a partir de 1990 afetou o desenvolvimento das atividades 

relacionadas à saúde e à educação. 
(   ) Os funcionários que serviam o Estado na época da Roma Antiga não possuíam poder frente à 

população local. 
(   ) O Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público 

porque foi pressionado pelos trabalhadores administrativos. 
(   ) Nos estatutos das entidades para as quais os funcionários públicos trabalham também estão 

garantidos os seus direitos e definidos os seus deveres. 
(   ) O plano de demissão voluntária veio como uma das estratégias de reorganização do setor 

público no país. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) F – F – F – V – F 
B. (   ) F – V – F – V – V    
C. (   ) V – V – V – F – V    
D. (   ) V – F – F – V – V    
E. (   ) V – F – V – F – F   
 
02) De acordo com o texto 1, é possível afirmar, em relação ao Brasil, que: 
 

I. a consciência da importância do trabalho administrativo na esfera pública inicia a partir do 
Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939.  

II. com o governo do Presidente Getúlio Vargas, o emprego público passa a ter medidas 
restritivas.  

III. o Estado depende do servidor público para qualquer tipo de trabalho administrativo.  
IV. todas as centenas de funcionários, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa 

influenciaram na conscientização da importância do serviço público.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  
 

A. (   ) o cargo de funcionário público está restrito ao governo federal. 
B. (   ) as medidas restritivas no setor público, implementadas a partir de 1990, não foram 

positivas para algumas áreas essenciais dos serviços públicos. 
C. (   ) a implementação das políticas de ajuste e reestruturação do setor público foi de encontro à 

contenção de despesas e à "moralização" deste setor. 
D. (   ) a Lei 8.112 alterou todas as disposições do Decreto-Lei 1.713/39 e, por isso, foi criado o 

novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. 
E. (   ) a necessidade de promover o desenvolvimento da colônia não influenciou a expansão do 

funcionalismo público. 
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04) Observe os fragmentos abaixo, adaptados do texto 1. 
 
 

(   ) Assim sendo, é sua a função de executar as ações que movimentam os serviços fundamentais de 
que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. 

(   ) É aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 
(   ) Dessa forma, não há como negar a importância do serviço público no desenvolvimento do país. 
(   ) Ele é o responsável pelo trabalho administrativo do Estado.   
(   ) Atividades como a criação de leis, o recolhimento do lixo nas ruas, a ministração de aulas não 

dependem do Estado, mas sim do servidor público. 
 

Numere as frases acima de modo a criar um parágrafo coeso e coerente. Assinale a alternativa 
que representa essa numeração. 

 

A. (   ) 1, 2, 4, 3, 5 
B. (   ) 1, 2, 5, 4, 3 
C. (   ) 4, 5, 2, 1, 3 
D. (   ) 4, 5, 1, 3, 2 
E. (   ) 4, 2, 5, 3, 1 
 
05) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) O uso do acento indicativo de crase em “entes pertencentes à administração pública indireta” é 
facultativo. 

B. (   ) Na frase “Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos [...]” o 
elemento que aparece entre vírgulas é classificado como adjetivo. 

C. (   ) Na frase “No Brasil o funcionário público fez-se presente desde seu descobrimento.” se é 
classificado como pronome reflexivo. 

D. (   ) Na frase “O Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador 
ou o senador;” o pronome destacado retoma o sujeito O Estado. 

E. (   ) De acordo com a norma padrão escrita, na frase “A partir daí é que se iniciou o processo de 
tomada de consciência da importância do trabalho administrativo [...]” o pronome se pode 
aparecer depois do verbo. 

 
06) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao excerto do texto 1.  

 “Esta lei inovou por englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações 
públicas federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam 
atividades típicas da administração, prestando serviços públicos.” 

 

(   ) O nome entes pode ser substituído por indivíduos sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A conjunção mas pode ser substituída pela conjunção por isso sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A expressão esta lei retoma a Lei 8.112. 
(   ) Em que realizam atividades típicas da administração o pronome relativo que introduz uma oração 

subordinada adjetiva. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) V – F – F – F 
B. (   ) F – F – V – V 
C. (   ) F – F – V – F 
D. (   ) F – V – F – F 
E. (   ) V – V – V – V 
 
 
07) Leia a frase abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

“Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo 
reconhecimento social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes.” 
O par quer ... quer expressa uma relação de: 

 

A. (   ) conclusão. 
B. (   ) alternância. 
C. (   ) explicação. 
D. (   ) adversidade. 
E. (   ) comparação. 
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Texto 2 

 

A mídia e o servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 
Talvez o maior ícone da mídia, tratando-se de serviço público, seja hoje A Grande 

Família. O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o senso comum da 
população brasileira. Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. Muito pelo 
contrário: vive o seu trabalho diariamente e, quem sabe, todas as horas do dia. De outro lado, o 
seu chefe é o "modelo comumente apresentado" de servidor público. É o próprio armador das 
"maracutaias"; o exemplo de como se utilizar do Estado para lucrar e tirar algum; o 
estereotipado "esperto" que mora em um luxuoso apartamento com banheira de 
hidromassagem. Lima Barreto não poupou o servidor público de suas radicais e irreverentes 
crônicas. Em “O Trem de Subúrbios”, de 1921, Lima escreve: 

O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 
quase um analfabeto. O que fez ele? Arranjou servir adido à repartição que cobiçava, deixando 
o lugar obscuro que ocupava, numa repartição obscura do mesmo ministério. Tinha fortes 
pistolões e obteve. O diretor, que possuía também um candidato, para a mesma causa, 
aproveitou a vaza e colocou de igual forma o seu. Há um fim de ano de complacências 
parlamentares e todos eles arrancam do Congresso uma autorização, na cauda do orçamento, 
aumentando os lugares, na tal repartição cobiçada, e mandando também aproveitar os 'adidos'. 
Está aí a importância do homenzinho que não cessa de falar como um orador. 

Lima parece nos falar de hoje. A imponência do cidadão, um burocrata que não respeita 
os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que possui em repartições públicas para "se 
dar bem". Não precisa ser corrupto; contudo, se for, tem de fazer algo para equivaler à 
corrupção herdada pela própria sociedade. 

Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. É apenas um 
"burocrata", que beira a imbecilidade que, não por meio do mérito, mas sim por meio das 
relações pessoais (amizade, família ou sexo) ou do "jogo sujo da politicagem", conseguiu galgar 
um espaço no serviço público. 

Foi em 1951/52 que Armando Cavalcanti e Klécios Caldas escreveram Maria 
Candelária, que obteve um sucesso notável graças ao embalo desse "hit carnavalesco" e por 
sua letra que atingia, em cheio, o imaginário do povo da capital: 

Maria Candelária / É alta funcionária, 
Saltou de pára-quedas, / Caiu na letra O, oh, oh, oh, oh, 
Começa ao meio-dia, / Coitada da Maria, 
Trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó, oh, oh, oh, oh, 
À uma vai ao dentista, /Às duas vai ao café, /Às três vai ao modista, 
Às quatro assina o ponto e dá no pé, / Que grande vigarista que ela é. 
Crítica, "zombeteira", "malandra". Irônica, a letra mostra a funcionária pública "padrão". 

Uma funcionária que nunca trabalha, vigarista, que está sempre nos "trinques" da moda para, 
provavelmente, manter seu trabalho que não exige competência. Isso acaba passando uma 
ideia de que servidor não é trabalhador. 

Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da mídia, de um 
processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua imagem no 
estereótipo do cidadão que trabalha pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é 
invariavelmente malandro e corrupto. Por isso é que ainda existe o preconceito em relação ao 
servidor público. 

Ao longo desses vinte e sete anos conheci muitos servidores. Admito que alguns 
realmente representam a figura do cidadão que trabalha pouco, porém estes fazem parte de 
uma minoria. A maioria dos servidores que conheço exerce com zelo as atribuições do cargo, 
bem como, observam as normas legais e regulamentares, cumprem a carga horária e as ordens 
de seus superiores. Para os servidores que não cumprem seus deveres, a Lei 8.112/90 prevê 
as devidas punições e até demissão. 

Após a Constituição de 1988 nasceu um "novo servidor", que convive, em muitos casos, 
com o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. O novo servidor é aquele conectado com o ideal público presente 
no texto constitucional atual e tem a sua escolha determinada exclusivamente pelo mérito que 
demonstrou em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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08) Assinale a alternativa CORRETA que melhor resume o texto 2. 
 
A. (   ) O texto traz alguns exemplos de manifestações artísticas para ilustrar a imagem que o senso 

comum possui do servidor público. Ao final, a autora defende seu posicionamento que é 
contrário ao estereótipo construído socialmente. 

B. (   ) O texto mostra o quanto a televisão tem favorecido a imagem do servidor público honesto e 
isso é fortemente criticado pela autora. 

C. (   ) O texto retrata a imagem do servidor público da década de 50 que é diferente da imagem que 
se tem atualmente. 

D. (   ) A autora faz uma narrativa que conta sua trajetória no serviço público, para mostrar o quanto a 
mídia está equivocada em relação à imagem do servidor público. 

E. (   ) O texto defende a imagem do servidor público do século passado e o do século atual veiculada 
pela mídia. 

 
09) De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) após a Constituição de 1988, a imagem do servidor público passou a ser revista pela mídia. 
B. (   ) os exemplos de manifestações artísticas trazidos pela autora – o seriado A Grande Família, a 

crônica de Lima Barreto e a marchinha de Armando Cavalcanti e Klécios Caldas – servem para 
mostrar o respeito da sociedade para com o servidor público. 

C. (   ) a autora, em seus vinte e sete anos de carreira pública, revela que a maioria dos servidores 
públicos são tais quais os descritos pela crônica e pela marchinha de carnaval citadas. 

D. (   ) o preconceito que ainda existe em relação ao servidor público é devido ao processo de 
formação de uma caricatura pela mídia, durante as últimas décadas. 

E. (   ) a autora mostra-se pessimista em relação ao caráter de “novos” servidores públicos, que ao 
conviverem com os “velhos”, podem acabar cedendo ao assédio e ao poder. 

 
10) Considere as proposições abaixo. 
 
I. O tema central do texto é mostrar como a imagem do servidor público tem mudado ao longo dos 

anos. 
II. A autora do texto não se posiciona criticamente a respeito da imagem que a mídia tem do servidor 

público. 
III. A autora defende o fim do preconceito contra os servidores públicos. 
 

De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) todas as proposições estão corretas. 
B. (   ) somente a proposição II está correta. 
C. (   ) somente a proposição III está correta. 
D. (   ) somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) somente as proposições II e III estão corretas. 
 
11) De acordo com o texto 2 e com as regras de pontuação, indique se as frases abaixo são 

verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
(   ) As aspas utilizadas em o estereotipado “esperto” (linha 07), “O Trem de Subúrbios” (linha 09) e 

funcionária pública “padrão” (linha 35) têm a mesma função. 
(   ) As vírgulas utilizadas em que transformou sua imagem no estereótipo do cidadão que trabalha 

pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é invariavelmente malandro e corrupto. (linhas 40 – 
42) têm como função separar uma sequência de orações que compartilham o mesmo sujeito. 

(   ) Os parênteses utilizados em mas sim por meio das relações pessoais (amizade, família ou sexo) 
(linhas 23 – 24) poderiam ser substituídos por travessões, já que estão relacionados a uma 
explicação do que a autora quer dizer por relações pessoais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) F – F – V 
B. (   ) V – F – F 
C. (   ) V – V – V 
D. (   ) F – V – F 
E. (   ) F – V – V 
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12) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o texto 2. 
 
A. (   ) O sujeito da oração O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o 

senso comum da população brasileira. (linhas 02 – 03) é somente Lineu. 
B. (   ) Em um burocrata que não respeita os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que 

possui em repartições públicas para "se dar bem" (linhas 18 – 20), que se refere, 
respectivamente, a burocrata e trabalhadores. 

C. (   ) A elipse do sujeito em É apenas um "burocrata", que beira a imbecilidade (linhas 22 – 23) 
não causa prejuízo à coesão do texto. 

D. (   ) No período Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da 
mídia, de um processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua 
imagem no estereótipo do cidadão que trabalha pouco (linhas 39 – 41), que se refere a 
caricatura. 

E. (   ) Em o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. (linhas 51 – 52), os pronomes sua e ela possuem o mesmo 
referente. 

 
13) Considere as proposições abaixo. 
 

I. O sufixo –mente utilizado em palavras como diariamente e imponentemente une-se ao 
radical para transformar um advérbio em adjetivo. 

II. O sufixo –inho utilizado na palavra homenzinho, embora tenha função de criar um 
diminutivo, no texto é utilizado para criar um efeito de ironia. 

III. Os prefixos –an e –in, utilizados em palavras como analfabeto e invariavelmente, 
significam negação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as proposições II e III estão corretas. 
B. (   ) Somente a proposição III está correta. 
C. (   ) Todas as proposições estão corretas. 
D. (   ) Somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) Somente as proposições I e III estão corretas. 
 
14) Assinale a alternativa na qual a palavra da direita substitui a da esquerda, no texto 2, sem 

prejuízo do sentido.  
 

A. (   )  Propinas (linha 3)  Favores  

B. (   )  Mídia (linha 1) Meios de comunicação 

C. (   )  Notável (linha 27) Desprezível 

D. (   )  Trabalhador (linha 38) Assalariado 

E. (   )  Tarefa (linha 51) Dever de casa 

 
15) Assinale a alternativa em que há a presença de um período composto, formado por uma 

oração principal e uma oração subordinada. 
 
A. (   ) Os servidores cumprem sua carga horária e trabalham seriamente. 
B. (   ) Talvez o maior ícone da mídia seja hoje A Grande Família. 
C. (   ) Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. 
D. (   ) Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. 
E. (   ) O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 

quase um analfabeto. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Desde o começo da aliança entre a Arqueologia e a Antropologia, no final do século XIX, a 

Arqueologia vem desenvolvendo e utilizando uma série de modelos de cultura com o objetivo 
de interpretar o passado.  
Indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 

 
(   ) A Arqueologia normativa busca primordialmente esboçar a distribuição temporal e espacial 

das formas materiais do passado. Preocupações com a reconstrução de comportamentos do 
passado e delineação dos processos culturais não são tratadas por meio de uma estrutura 
cultural normativa, descompromissada em identificar os fatores responsáveis pela direção e 
natureza da mudança dentro de sistemas culturais. 

(   ) O modelo ecológico se fundamenta no aspecto adaptativo da cultura, entendendo cultura, e 
especialmente sua tecnologia, como o meio pelo qual as sociedades humanas se adaptam ao 
ambiente físico. Levando em conta que o ambiente determina a natureza da cultura, todas as 
mudanças ocorridas nas sociedades do passado foram consequências imediatas das 
mudanças do ambiente físico no qual estavam estabelecidas. 

(   ) Quando vista sob uma longa faixa de tempo, cada cultura individual manifesta mudanças 
resultantes do acúmulo de seu comportamento adaptativo específico. O processo de 
adaptação e mudança é chamado de evolução cultural, sendo que os arqueólogos europeus o 
denominam evolução cultural unilinear. Por outro lado, levando em consideração que suas 
pesquisas são fundamentadas em dados objetivos, para os americanos trata-se de evolução 
cultural multilinear. 

(   ) O modelo funcional de cultura é fundamentado nas funções dos componentes dentro um 
sistema (estrutura) e é sincrônico. Sob tal abordagem cada característica arqueológica pode 
ser vista não isoladamente, mas como parte de uma rede de características inter-
relacionadas, cada qual contribuindo para a manutenção do sistema maior. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  

 
A. (   ) V – V – V – V 
B. (   ) F – F – V – F 
C. (   ) V – F – F – V 
D. (   ) F – V – F – V 
E. (   ) V – F – V – F 
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17) Com relação às preocupações em torno do caráter científico da investigação arqueológica, 
considere as afirmativas abaixo. 

 

I. A Arqueologia assume seu caráter científico quando utiliza os instrumentais teóricos das 
ciências sociais para inferir comportamento humano de uma sociedade do passado, 
descartando os instrumentais da abordagem histórico-cultural que é incompatível com uma 
postura científica.  

II. Como uma ciência, a Arqueologia lida com classes específicas de fenômeno, isto é, os 
restos de atividade humanas do passado. A Arqueologia tenta isolar, classificar e explicar as 
relações entre as variáveis dos fenômenos manifestadas pela forma da evidência 
arqueológica e sua distribuição no tempo e no espaço. Determinando a função por meio 
desses fenômenos, busca reconstruir comportamentos de sociedades do passado.  

III. A Arqueologia vem crescendo continuadamente como uma disciplina e vem dependendo 
cada vez mais do método científico para alcançar seus objetivos. Deste modo, as pesquisas 
arqueológicas vêm sendo encaminhadas por meio de rigorosos procedimentos que, entre 
outros, implicam em formular questões, apresentar hipóteses e explicar como elas foram 
testadas. 

IV. A fim de extrair informação sobre o passado a partir de um sítio arqueológico, os 
arqueólogos precisam escavar e, por conseguinte, destruir tudo, ou pelo menos partes 
daquele sítio. Além disso, pelo fato de seus dados serem extraídos da terra, ficam 
impossibilitados de conduzir experimentos controlados, o que compromete o caráter 
científico da Arqueologia, uma vez que toda a ciência é fundamentada em experimentos 
repetidos. 

 
Assinale a alternativa CORRETA.  

 
A. (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.  
B. (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.  
C. (   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.  
D. (   ) Somente a afirmativa II está correta.  
E. (   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.  
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18) Os materiais arqueológicos podem ser classificados em categorias de acordo com suas 
formas, funções e associações de proveniência (em artefatos, features e ecofatos), (cf. Sharer 
e Ashmore, 1979). Os artefatos podem ser classificados de acordo com seus atributos (em 
tipo e modo).  
A respeito dessas classificações, numere a coluna 1 de acordo com a coluna 2. 

 

Coluna 1  Coluna 2 
(   ) Evidências não artefatuais que têm relevância cultural; incluem 

evidências orgânicas, como restos de alimentação, vestígios de 
plantas ou de animais, e inorgânicas, como lascas de rochas não 
trabalhadas, etc.  

(   ) Classe formada por um único atributo, porém significativo. 
(   ) Objetos móveis ou portáteis, resultantes total ou parcialmente da 

ação humana, tais como cerâmica e material elaborado em rocha, 
em osso, em concha, em dente, em fibra vegetal etc. 

(   ) Classe formada por um conjunto de atributos que ocorrem 
repetidamente juntos nos artefatos idênticos. 

(   ) Característica mínima usada como critério para estabelecer 
esquemas classificatórios, podendo ser estilística, morfológica ou 
tecnológica. 

(   ) Artefatos não portáteis, tais como fogueiras e buracos de estacas, 
distribuídos de maneira a sugerir diferentes funções, e ainda 
estruturas ou parte delas, como casas, silos, templos, palácios, 
vestígios de muros e assim por diante. 

  

1. Artefatos 

2. Features  

3. Ecofatos 

4. Atributo 

5. Tipo 

6. Modo 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  

 
A. (   ) 2 – 4 – 3 – 1 – 5 – 6 
B. (   ) 6 – 5 – 2 – 3 – 1 – 4 
C. (   ) 4 – 3 – 5 – 6 – 2 – 1 
D. (   ) 3 – 6 – 1 – 5 – 4 – 2  
E. (   ) 1 – 2 – 6 – 4 – 3 – 5 
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19) Em termos de projeto de pesquisa arqueológica, atualmente muitos arqueólogos entendem 
que este deve ser encaminhado a partir de um problema de caráter regional.  
A respeito deste problema, indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas 
(F). 

 

(   ) A pesquisa orientada por um problema regional envolve uma série de etapas funcionalmente 
distintas, constituindo cada qual uma parte do total da sequência da investigação. A principal 
delas remete a escavações sistemáticas de todos os sítios arqueológicos que se encontram 
na região, cujas decapagens visam colocar a descoberto o plano horizontal por inteiro da área 
de cada um dos sítios. Tal expediente tem por objetivo estabelecer a cronologia da área, de 
maneira independente de datações absolutas.  

(   ) De um modo geral, a pesquisa orientada por um problema regional é fundamentada na 
avaliação do potencial da região para produzir dados e não na seleção dos sítios que se 
encontram na região, uma vez que as correlações deverão ser estabelecidas entre todos os 
sítios que nela se encontram, independentemente de suas dimensões temporais, tendo em 
vista estabelecer o quadro da evolução cultural da área. 

(   ) A natureza e o alcance de uma região arqueológica variam de acordo com o grau de 
complexidade de uma sociedade pretérita e o tipo de sistema de subsistência praticado. Parte 
da tarefa do arqueólogo é identificar os fatores que definem uma região particular sob estudo, 
bem como mostrar de que maneira esses fatores mudaram através do tempo.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) F – F – V 
B. (   ) V – F – V 
C. (   ) F – F – F 
D. (   ) V – V – V 
E. (   ) V – V – F 
 
20) Quando surgiu nos anos de 1960, a Nova Arqueologia se contrapôs a certos 

encaminhamentos da Arqueologia Tradicional. Renfrew e Bahn (1991) apontam alguns 
desses contrastes.  
Considere as afirmativas abaixo. 

 

I. A Arqueologia Tradicional se atém à explicação histórica, enquanto que a Nova Arqueologia, 
atraída pela filosofia da ciência, pensa em termos do processo cultural, buscando verificar as 
mudanças nos sistemas econômico e social. 

II. A Nova Arqueologia considerava que os dados qualitativos possibilitariam empreender 
análises mais significativas do que aquelas da Arqueologia Tradicional, a qual prefere reunir 
o maior número de dados das sociedades do passado. 

III. A Nova Arqueologia passou a chamar a atenção para a importância da formulação do projeto 
de pesquisa, a fim de responder, com sucesso, a problemas específicos e não somente para 
gerar mais informação que poderia não ser relevante. 

IV. Os adeptos da Arqueologia Tradicional insistiam que os dados arqueológicos eram 
adequados para a reconstrução da organização social e dos sistemas cognitivos, enquanto 
que os adeptos da Nova Arqueologia discordavam, evocando a dificuldade de se tratar de 
problemas desta natureza. 

 

Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A. (   ) Somente as afirmativas II, III e lV estão corretas.  
B. (   ) Somente as afirmativas I e Ill estão corretas.  
C. (   ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
D. (   ) Somente as afirmativas III e lV estão corretas.  
E. (   ) Somente as afirmativas I, lll e lV estão corretas.  
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21) Os assentamentos do passado constituem atualmente uma das preocupações dos 
arqueólogos.  
Sobre este tema, indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

(   ) As atenções dispensadas aos assentamentos do passado buscam definir a distribuição 
espacial das antigas atividades e ocupações humanas, a partir de informações sobre a 
localização das áreas de moradia e outras áreas de atividades.  

(   ) Em um dado território, os assentamentos temporal e espacialmente articulados formam um 
sistema de assentamento que, além do ambiente social, é integrado pelo ambiente natural, 
isto é, os elementos de fauna, flora, hidrografia, e outros aspectos que poderiam ter sido 
aproveitados como recursos para a manutenção das populações do passado.  

(   ) Um assentamento arqueológico, além de refletir a tecnologia pela qual seus moradores 
atuaram no ambiente, permite que se observem todas as instituições socioideológicas 
mantidas pela população do passado. 

(   ) Por dependerem de informações locacionais, os estudos de assentamento são 
fundamentados apenas em dados sobre sítios, pois os dados sobre artefatos e ecofatos não 
são relevantes para definir as técnicas de exploração dos espaços que estão sendo 
investigados.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) V – F – F – V 
B. (   ) F – V – F – V 
C. (   ) V – V – F – F 
D. (   ) F – F – V – V 
E. (   ) V – F – V – F 
 
22) Os processos de deposição e aqueles que ocorrem após o abandono do sítio, atuando na 

formação e transformação do registro arqueológico, constituem um dos enfoques da 
Arqueologia.  
A respeito desses processos, considere as afirmativas abaixo. 

 

I. A distinção desses processos possibilita ao arqueólogo avaliar, por exemplo, o estado de 
preservação dos artefatos coletados, facilitando os posteriores trabalhos de laboratório, e 
permitindo verificar, por exemplo, se as fragmentações que certos artefatos apresentam 
foram provocadas por fatores culturais ou eventos naturais que agiram na transformação dos 
materiais depositados originalmente.  

II. Os processos pós-deposicionais-culturais englobam as atividades deliberadas ou acidentais 
dos seres humanos durante a fabricação e uso dos artefatos, enquanto que os pós-
deposicionais-naturais dizem respeito aos eventos naturais que determinam tanto o 
encobrimento quanto a sobrevivência do registro arqueológico.  

III. Algumas atividades humanas que, de uma maneira geral, levam à destruição de materiais, 
também podem contribuir para a conservação de evidências arqueológicas; por exemplo, o 
fogo pode aumentar as possibilidades de sobrevivência de restos vegetais que passam a ser 
conservados como carvão.  

 

Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A. (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.  
B. (   ) Somente a afirmativa I está correta.  
C. (   ) Somente a afirmativa II está correta.  
D. (   ) Somente a afirmativa III está correta.  
E. (   ) Somente as afirmativas l e lIl estão corretas.  
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23) A estratégia metodológica conhecida como analogia etnográfica vem sendo utilizada para 
interpretar o comportamento das sociedades humanas passadas. 
Sobre o tema, indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

(   ) Esta estratégia deve ser abordada em termos de comparações mais singulares para que 
sejam obtidos dados mais fiéis e detalhados, considerando que visa estabelecer a 
continuidade cultural entre a sociedade contemporânea e as do passado. Por outro lado, 
também auxilia os etnógrafos em teses voltadas para o entendimento da cultura material de 
comunidades contemporâneas. 

(   ) A analogia etnográfica é um dos meios utilizados pelos arqueólogos em suas tentativas de 
reconstruir aspectos culturais do passado. Ela permite expandir o quadro das possíveis 
interpretações, principalmente de aspectos funcionais dos dados arqueológicos. 

(   ) Esta estratégia objetiva definir as relações entre comportamento e cultura material das 
populações pré-históricas e das contemporâneas, para distinguir as características que 
podem estar refletidas nos artefatos e ecofatos que os arqueólogos estão estudando. 

(   ) Nem todos os arqueólogos concordam com a eficácia das analogias, principalmente as 
estabelecidas a partir de estudos etnográficos. Uma das críticas mais radicais afirma que a 
analogia etnográfica deveria ser completamente eliminada como fonte para reconstrução do 
passado, por considerar que todas as culturas são únicas e, por este motivo, não ser possível 
garantir que qualquer traço de uma sociedade seja equivalente ao de uma outra sociedade. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) V – F – V – F 
B. (   ) F – V – V – F 
C. (   ) V – F – V – V 
D. (   ) F – V – F – V 
E. (   ) V – V – F – V 
 
24) A análise da área de captação de recursos diz respeito ao entorno do sítio arqueológico que 

seria explorado habitualmente pelos seus antigos ocupantes.  
Sobre esta estratégia indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

(   ) Esta estratégia de pesquisa, além do enfoque econômico, também busca definir os limites do 
território de ocupação da população pré-histórica, ou seja, as fronteiras a serem por eles 
defendidas.  

(   ) Esta análise foi desenvolvida por Claudio Vita-Finzi e Eric Higgs que, revisando estudos sobre 
agricultores modernos, observaram que as terras situadas além de um raio de 5 km do local 
das residências não eram cultivadas, e no caso dos caçadores coletores a área de exploração 
estaria limitada até um raio de aproximadamente 10 km de seus acampamentos. 

(   ) A análise da área de captação de recursos pode ser aplicada em investigações de um único 
assentamento, buscando identificar o potencial de recursos oferecidos aos seus habitantes 
(micro-análise), bem como de vários assentamentos de um sistema cultural, buscando as 
estratégias de subsistência que foram desenvolvidas pela população deste sistema (macro-
análise).  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) F – V – V 
B. (   ) V – F – F 
C. (   ) V – V – V 
D. (   ) F – F – V 
E. (   ) V – V – F 
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25) Um sítio, considerado comumente a unidade básica da pesquisa arqueológica, pode ser 
identificado sob uma vasta variedade de denominações, dependendo das diferenças que se 
quer observar, as quais podem estar relacionadas a aspectos de localização, de função, de 
morfologia ou ainda de tradição arqueologicamente atribuída, e assim por diante.  
Indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F), sobre sítios arqueológicos 
de Santa Catarina.  

 

(   ) Em Santa Catarina, o sítio arqueológico mais antigo, entre aqueles estudados por Rohr, 
datado em aproximadamente 8.000 anos antes do presente (A.P.), encontrava-se no 
município de Blumenau, no vale do rio Itajaí, sendo que suas evidências foram identificadas 
como de Tradição Alto-paranaense, caracterizada a partir de instrumentos líticos lascados.  

(   ) Rohr (1982) registrou no município de Urussanga um sítio de sepultamentos em pequeno 
abrigo sob rocha, atrás de uma queda d’água de 14 m de altura, sendo que sítios 
semelhantes foram registrados no planalto catarinense, associados a casas subterrâneas e 
galerias subterrâneas.  

(   ) A denominação jazida paleo-etnográfica foi sugerida por Walter Piazza para identificar certos 
sítios arqueológicos que cadastrou no vale do Uruguai, através do Programa Nacional de 
Pesquisas Arqueológicas. Estes se apresentaram com um número elevado de sepultamentos, 
bem conservados, associados a estratos formados por uma grande quantidade de ossos de 
peixe.  

(   ) Anamaria Beck (1968), em seu Projeto de Pesquisa A variação do conteúdo cultural dos 
sambaquis, declara que as formas dos sambaquis são variadas e não se concluiu, ainda, se 
eles seriam o produto da atividade humana, no sentido de fazer deles monumentos funerários 
ou de culto, locais de habitação estrategicamente colocados junto às principais fontes de 
alimentos e em posição de defesa aos ataques de prováveis inimigos, ou se seriam montes 
de lixo, restos de refeições diárias. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) V – F – V – F 
B. (   ) F – V – V – V 
C. (   ) F – V – F – V 
D. (   ) V – F – F – V 
E. (   ) F – F – V – F 
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26) No final do século XIX, os arqueólogos americanos se apropriaram dos métodos de 
escavação utilizados no Velho Mundo. No entanto, eles passaram a trilhar caminhos 
diferentes em suas tentativas de interpretar o passado, devido a certas circunstâncias 
contrastantes entre os dois continentes.  
Assinale a alternativa que expressa CORRETAMENTE um dos contrastes entre a Arqueologia 
do Velho Mundo e do Novo Mundo. 

 

A. (   ) Os arqueólogos do Velho Mundo não dispunham de sociedades indígenas como as do 
Novo Mundo, não podendo por isso desenvolver métodos arqueológicos aplicáveis neste 
continente.  

B. (   ) Na Europa, os arqueólogos estavam interessados em sua própria história. Incentivados 
pelos ideais nacionalistas, buscavam estabelecer o quadro do desenvolvimento da 
civilização, enquanto que na América tinham como objetivo entender o comportamento de 
sociedades primitivas.  

C. (   ) O desenvolvimento cultural nas Américas não tinha a mesma extensão temporal que 
aquela do Velho Mundo, pois a migração mais antiga no Novo Mundo aparentava ser 
relativamente recente e teria acontecido durante a última glaciação. Deste modo, os 
esquemas históricos desenvolvidos no Velho Mundo não teriam muito sentido ao serem 
aplicados no Novo Mundo. 

D. (   ) Enquanto que no Velho Mundo havia uma enorme disponibilidade de fontes, oriundas das 
inúmeras pesquisas arqueológicas realizadas na França e na Inglaterra, no Novo Mundo 
os arqueólogos estavam apenas começando a realizar escavações juntamente com os 
estudos etnográficos.  

E. (   ) Nessa época, o desenvolvimento da pré-história no Velho Mundo era direcionado para a 
evolução biológica do homem, apoiado principalmente na biologia. No Novo Mundo, os 
arqueólogos não tinham qualquer interesse na evolução das sociedades indígenas, mas 
com o estabelecimento de sequências regionais da ocupação humana nesse continente. 
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27) Brochado (1980) apresenta um resumo das correspondências que encontrou entre dados 
arqueológicos da tradição cerâmica Tupi-Guarani e informações etnográficas sobre os Tupi-
Guarani, obtidas em descrições de cronistas dos séculos XVI a XVIII.  
Numere a coluna 2 relacionando os dados arqueológicos da tradição cerâmica Tupi-Guarani 
com as informações etnográficas sobre os Tupi-Guarani, apresentadas na coluna 1. 

 

Coluna 1 
Informações Etnográficas 

Coluna 2 
Dados Arqueológivos 

1. As armas usadas pelos Tupi-Guarani, 
tanto para caçar e pescar como para 
guerrear, eram todas confeccionadas de 
madeira: arco e flecha, tacape, dardos e 
lanças; mas os machados para a 
derrubada da mata na coivara possuíam 
lâminas de pedra polida. 

2. As famílias extensas dos Tupi-Guarani 
viviam em casas de vigamento de 
madeira, cobertas de palha, que eram 
muitas vezes comunais, tinham grandes 
dimensões e abrigavam uma linhagem 
inteira. As aldeias, construídas no 
centro de clareiras, eram bastante 
móveis e constituídas de uma ou mais 
linhagens. O número de habitantes 
podia variar de menos de uma centena 
até dois ou três mil. No Sul, em épocas 
tardias, as casas eram muito pequenas 
e as aldeias reuniam apenas algumas 
dezenas de índios. 

3. Os Tupi e Guarani eram conquistadores 
que estavam constantemente 
expandindo a sua área vital por meio de 
extensas migrações. Em muitos casos 
iniciaram-se processos de aculturação 
inter-tribal com os antigos habitantes 
que, quando resultaram na sua 
absorção, foram chamados de 
"Tupinização" ou "Guaranização· pelos 
cronistas. 

(   ) Efetivamente, não se encontram pontas de 
flecha, dardo ou lança confeccionados em 
pedra, nos sítios da tradição Tupi-Guarani, mas 
são características as lâminas de machado 
trapezoidais de pedra polida.  

(   ) A presença de datações absolutas e relativas 
cada vez mais recentes em sítios cada vez mais 
afastados de um centro comum indica a 
expansão da cerâmica da tradição Tupi-Guarani 
sobre uma imensa área, a partir de um centro 
relativamente pequeno. Observam-se 
fenômenos de aculturação, principalmente a 
adoção de traços da cerâmica da tradição Tupi-
Guarani por cerâmicas de outras tradições 
regionais, raramente ocorrendo o inverso.  

(   ) Nos sítios, o local das habitações é indicado 
pela concentração superficial dos fragmentos de 
cerâmica da tradição Tupi-Guarani; porém suas 
dimensões podem ser calculadas e tanto as 
dimensões das casas como das aldeias 
conferem muitas vezes com as descritas para as 
habitações e aldeias dos Tupi e Guarani. A 
pouca profundidade da camada arqueológica e o 
número não muito grande de fragmentos 
acumulados indicam que efetivamente a 
ocupação indígena teria tido curta duração. No 
sul, vestígios de antigas aldeias dos Tupi-
Guarani missionarizados no século XVII 
correspondem às descrições etnográficas de 
como eram antes da missionarização.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. (   ) 1, 3, 2  
B. (   ) 3, 1, 2 
C. (   ) 1, 2, 3 
D. (   ) 2, 3, 1 
E. (   ) 3, 2, 1 
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28) Em termos gerais, uma escavação arqueológica busca colocar a descoberto o material 
arqueológico enterrado em um sítio.  
Sobre esse processo, indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

(   ) Uma escavação arqueológica, além de destrutiva, é bastante custosa. O desenvolvimento 
deste processo impõe o emprego de técnicas específicas que se adaptam ao tipo de depósito 
que está sendo cortado. Assim, em sítios formados por dezenas de milhares de artefatos, as 
atenções dispensadas não devem ser tão minuciosas quanto aquelas dedicadas a um sítio 
pouco profundo, formado por apenas poucas dezenas de artefatos. Tais cuidados se prendem 
ao fato de que no primeiro caso as inevitáveis destruições provocadas pela escavação 
afetarão apenas uma pequena parte do total do sítio.  

(   ) Os cortes realizados na dimensão horizontal de um sítio arqueológico vão revelando a 
contemporaneidade das atividades desenvolvidas naquele espaço, através da evidenciação 
do material que se encontra em associação. E os cortes realizados na dimensão vertical 
revelam aspectos da sequência temporal, a partir dos quais é possível detectar mudanças. 

(   ) Os arqueólogos da atualidade dispõem de um método de escavação eficiente que permite 
verificar in situ se os artefatos de rocha colocados a descoberto durante as escavações 
arqueológicas sistemáticas são provenientes de uma única fonte, das proximidades ou de 
locais mais distantes. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) F – F – F 
B. (   ) V – V – V 
C. (   ) V – F – V 
D. (   ) F – V – F 
E. (   ) F – V – V 
 
29) O sistema de periodização utilizado pelos arqueólogos que trabalham nas Américas é 

adaptado do esquema originalmente proposto por Gordon Willey e Philip Phillips, em meados 
do século passado, que remete aos períodos do paleoíndio, arcaico e formativo. 
A respeito deste sistema indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

(   ) O período paleoíndio começa com as primeiras ocupações do continente americano até o final 
do Pleistoceno, há cerca de 10.000 anos. A maior parte dos vestígios referentes a essas 
ocupações é composta por instrumentos de pedra lascada, além de raspadores, seixos 
lascados ("choppers"), e pontas de projétil.  

(   ) O período formativo foi definido pela presença de evidências de agricultura e pela integração 
bem-sucedida dessa economia a ocupações sedentárias em aldeias. A prática da agricultura 
e a redução do nomadismo tiveram como consequência um aumento populacional 
significativo e, consequentemente, o aumento da densidade demográfica. 

(   ) Os primeiros experimentos de domesticação de plantas foram feitos durante o período 
arcaico. O cultivo de plantas no território brasileiro, durante o período arcaico, correspondia a 
um dos componentes de suas atividades produtivas que incluíam ainda a caça, a pesca, a 
coleta e a troca. Já os registros arqueológicos sobre a domesticação de animais nesse 
período são muito raros. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) F – F – V 
B. (   ) V – F – F 
C. (   ) F – V – V 
D. (   ) V – F – V 
E. (   ) V – V – F 
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30) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase abaixo. 
 Na análise de Lilia Schwarcz acerca da ampla influência exercida pelas teorias raciais na 

pesquisa produzida no Brasil entre 1870 e 1930, constam entre as instituições representativas 
da "era dos museus etnográficos no Brasil"...  

 

A. (   ) o Museu Histórico Nacional, o Museu Paulista e o Museu Paraense. 
B. (   ) o Museu Paulista, o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista e o Museu Paraense. 
C. (   ) o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte e o Museu 

Paulista. 
D. (   ) o Museu do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Museu Histórico Nacional e o 

Museu Nacional de Belas Artes. 
E. (   ) a Casa dos Pássaros, o Horto Imperial e o Museu do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro. 
 
31) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase abaixo. 

Uma das características que diferenciam o patrimônio arqueológico de outros conjuntos de 
bens autenticados como patrimônio nacional é... 
 

A. (   ) possuir uma base de dados finita, com limitada capacidade de suporte de alterações. 
B. (   ) remeter a um passado remoto e desvinculado do presente. 
C. (   ) ter escapado às Recomendações de Paris, prendendo-se aos parâmetros de preservação 

ditados pela Carta de Caracas. 
D. (   ) ter permanecido à margem da ação do Estado, situando-se dentro do espaço acadêmico 

de construção do conhecimento. 
E. (   ) privilegiar os sistemas de medição em lugar das estruturas de periodização aplicadas a 

outros bens culturais tangíveis. 
 
32) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna da frase abaixo. 

A pressão do Japão e de outros países do oriente ____________, levou à ____________ 
usados pela UNESCO para a inscrição de bens culturais na lista do patrimônio mundial. 
 

A. (   ) no Comitê gestor do ICOM – ampliação dos instrumentos 
B. (   ) na Conferência de Nairóbi – precisão dos conceitos 
C. (   ) na Conferência de Nara – revisão dos critérios de autenticidade 
D. (   ) no Comitê de Segurança da ONU – limitação dos casos 
E. (   ) na Conferência de Estocolmo – precisão dos critérios 
 
33) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase abaixo. 

A Política Nacional de Museus, lançada sob a forma de um documento básico apresentado 
pelo Ministério da Cultura em 2003, visando à discussão com representantes de entidades e 
organizações museológicas e universidades, apoia-se nas diretrizes sugeridas por dois outros 
documentos anteriores elaborados coletivamente. São eles: 

 

A. (   ) a Recomendação de Paris, de 1989, e a Carta de Mar DeI Plata, de 1997. 
B. (   ) a Carta do Restauro, de 1972, e o Compromisso de Salvador. 
C. (   ) as resoluções da Mesa Redonda de Santiago do Chile, de 1972, e o documento resultante 

do seminário "Gestão Museológica: desafios e práticas", realizado em 2003 na Pinacoteca 
do Estado de São Paulo. 

D. (   ) a Resolução da UNESCO, “A cultura nos países em Desenvolvimento”, de 1983. 
E. (   ) a "Carta do Rio Grande", elaborada em 2002, durante o 8° Fórum Estadual de Museus, e o 

documento "Imaginação Museal a Serviço da Cultura", divulgado em 2002 pelo Conselho 
Federal de Museologia (COFEM). 
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34) O debate atual acerca do processamento e exposição de objetos representativos de culturas 
exóticas, agora com frequência "repatriados" às comunidades de origem, tem apontado novas 
alternativas e problemas que perpassam a reaproximação interventiva e reflexiva das ciências 
sociais com a museologia.  
Assinale a alternativa que MELHOR SINTETIZA a pauta dessas discussões. 

 

A. (   ) Curadorias compartilhadas, museus nacionais, abordagem contextual de acervos 
etnográficos, crise da museologia tradicional. 

B. (   ) Curadorias institucionais, museus locais, abordagem histórica de acervos etnográficos, 
crise da museologia de contexto. 

C. (   ) Intervenção curatorial, museus etnográficos, abordagem estética de acervos rituais, 
disposição expográfica da cultura material, crise da nova museologia. 

D. (   ) Curadorias compartilhadas, museus tribais, abordagem estética de acervos etnográficos, 
disposição expográfica de bens culturais intangíveis, crise da museologia de contexto. 

E. (   ) Curadorias compartilhadas, museus locais, abordagem contextual e histórica de acervos 
etnográficos, disposição expográfica de bens culturais tangíveis, crise da museologia 
nacionalista. 

 
35) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase abaixo. 

Considerando as resoluções da Carta de Santiago do Chile, de 1972, e da Declaração de 
Quebec, de 1984, ... 

 

A. (   ) a primeira institui o museu integral; a segunda dá continuidade às propostas da anterior, e 
institui o MINON (Movimento Internacional da Nova Museologia), que afirma, contra uma 
visão neutralizada e institucional dos museus, seu enraizamento social e político. 

B. (   ) a primeira elabora o conceito de museu comunitário; a segunda institui o ecomuseu, ambos 
compreendidos como agentes estratégicos da luta pela sustentabilidade global. 

C. (   ) a primeira lança as bases conceituais da expografia; a segunda dá continuidade às 
propostas da anterior, estabelecendo métodos inovadores voltados à eficiência da troca 
informacional entre o público visitante e os profissionais do museu. 

D. (   ) a primeira institui o MINON (Movimento Internacional da Nova Museologia); a segunda dá 
continuidade às propostas da anterior e institui o museu integral, compreendido como 
síntese institucionalizada das relações entre homem e cultura material. 

E. (   ) a primeira institui o MINON (Movimento Internacional da Nova Museologia); a segunda 
confere materialidade às propostas da anterior e institui o projeto "Casa Dei Museo", 
projeto experimental desenvolvido no México, em conexão com os princípios da 
ecomuseologia. 

 
36) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase abaixo. 

A lei, ainda vigente, que institui um marco legal de fiscalização e controle do poder público, 
especificamente voltada à salvaguarda do patrimônio arqueológico brasileiro é: 

 

A. (   ) contemporânea à Carta de Atenas. 
B. (   ) contemporânea aos primeiros investimentos na formação de arqueólogos em nível 

universitário no país. 
C. (   ) uma condição estipulada pela UNESCO para suprir com verba própria as demandas de 

salvamento arqueológico implementados no país ao longo da década de cinquenta. 
D. (   ) resultado das demandas absorvidas e encampadas pelo Conselho Federal de Cultura 

implantado durante o regime militar. 
E. (   ) um instrumento ideológico de legitimação do Estado Novo. 
 



UFSC 2012 – ARQUEÓLOGO Página 20 
 

37) Em relação à conservação do material arqueológico pré-colonial e histórico depositado nos 
museus, têm-se várias situações complexas relativas aos procedimentos adotados.  
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 

 

(   ) Objetos metálicos provenientes de ambiente úmidos e salinos terão seus processos de 
corrosão reativados caso expostos ao ar livre. 

(   ) Todo material quando enterrado passa por alterações de ordem física, química ou biológica, 
em maior ou menor grau, em decorrência de sua interação com a ambiência do meio em que 
foi depositado. 

(   ) Os vestígios arqueológicos devem passar por procedimentos de limpeza química assim que 
retirados da matriz arqueológica. 

(   ) Coleções esqueletais devem ser depositadas em ambientes úmidos após serem submetidas 
às técnicas de engessamento e consolidação. 

(   ) Qualquer tratamento aplicado, em campo, a um objeto, mesmo uma simples limpeza, pode 
contaminá-lo, invalidando-o para quaisquer análises subsequentes, a não ser para datação.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  

 
A. (   ) V – F – V – F – V 
B. (   ) F – F – V – V – V 
C. (   ) V – V – F – F – F 
D. (   ) F – V – F – V – F 
E. (   ) V – V – F – V – V 
 
38) A Sociedade Brasileira de Arqueologia criou um Código de Ética do profissional da 

Arqueologia. Apesar de este documento não ter força de lei para punir ou coibir abusos, ele 
orienta quanto à conduta mais adequada para um conjunto de profissionais.  
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo, relacionadas ao 
Código de Ética mencionado. 
 

(   ) O arqueólogo tem o direito de se recusar a participar de trabalhos que contrariem seus 
princípios morais, éticos, religiosos ou científicos. 

(   ) O compromisso do arqueólogo com a preservação do registro arqueológico dependerá 
sempre do projeto de pesquisa e do objeto de estudo, sejam eles sítios, coleções e/ou 
documentos em geral. 

(   ) O arqueólogo tem como função estimular a comercialização de bens arqueológicos móveis e 
emitir pareceres, autenticações, laudos, perícias, avaliações ou declarações que possam 
instrumentalizar a prática comercial. 

(   ) É recomendável ao arqueólogo reconhecer como legítimos os direitos dos grupos étnicos 
investigados quanto à herança cultural de seus antepassados, bem como aos seus restos 
funerários, e atendê-los em suas reivindicações, uma vez comprovada sua ancestralidade. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  

 
A. (   ) V – F – F – V 
B. (   ) V – V – F – F 
C. (   ) F – F – V – V 
D. (   ) F – V – V – V 
E. (   ) F – F – F – V 
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39) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas da frase abaixo.  
Nos últimos anos foram produzidos alguns documentos conhecidos como Cartas Patrimoniais, 
que se referem ao patrimônio arqueológico. Destacamos, neste sentido, o documento 
produzido durante o II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos 
Históricos do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, a _____________, de 1964, e 
a Carta para Proteção e a Gestão do Patrimônio Arqueológico, conhecida como 
____________, produzida em 1990.  
 

A. (   ) Carta de Lauzanne – Carta de Mar del Plata 
B. (   ) Carta de Atenas – Carta de Veneza 
C. (   ) Carta de Mar del Plata – Carta de Atenas 
D. (   ) Carta de Nova Delhi – Carta de Lauzanne 
E. (   ) Carta de Veneza – Carta de Lauzanne 
 
40) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo, relacionadas ao 

Estatuto de Museus, lei promulgada em 2009, que define as responsabilidades das 
instituições museológicas.  

 

(   ) Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins lucrativos que 
conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, 
pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, 
artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a 
serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. 

(   ) Consideram-se bens culturais passíveis de musealização somente os bens imóveis de 
interesse público, de natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência ao ambiente natural, à identidade, cultura e à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira. 

(   ) Os inventários museológicos e outros registros que identifiquem bens culturais, elaborados 
por museus públicos e privados, são considerados patrimônio arquivístico de interesse 
nacional e devem ser conservados nas respectivas instalações dos museus, de modo a evitar 
destruição, perda ou deterioração, sempre e quando receberam o aval da Biblioteca Nacional. 

(   ) O Plano Museológico é compreendido como ferramenta básica de planejamento estratégico, 
de sentido global e integrador, indispensável para a identificação da vocação da instituição 
museológica para a definição, o ordenamento e a priorização dos objetivos e das ações de 
cada uma de suas áreas de funcionamento, bem como fundamenta a criação ou a fusão de 
museus, constituindo instrumento fundamental para a sistematização do trabalho interno e 
para a atuação dos museus na sociedade. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) V – F – F – F 
B. (   ) F – F – F – V 
C. (   ) V – F – V – V 
D. (   ) F – V – V – F 
E. (   ) F – V – V – V 
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