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ARQUEÓLOGO
Data: 15/09/2019
Tempo de realização da prova: 4 (quatro) horas
Leia com atenção as instruções
Você recebeu do Aplicador de Sala:


Um Caderno de Questões contendo 45 (quarenta e cinco) questões objetivas, sendo 10 (dez) de
Língua Portuguesa, 10 (dez) de Legislação e 25 (vinte e cinco) de Conhecimentos Específicos do
Cargo e CARTÃO-RESPOSTA personalizado para a prova.



É de sua inteira responsabilidade certificar-se que seu nome corresponde ao que está impresso no
CARTÃO-RESPOSTA. Assine o CARTÃO-RESPOSTA assim que recebê-lo do Aplicador de Sala.



Transcreva suas respostas para o Cartão-Resposta preenchendo todo o círculo. Após o
preenchimento não será possível fazer qualquer alteração no CARTÃO-RESPOSTA, pois, se assim
o fizer, a questão será considerada nula.



Não rasure, não amasse, não dobre e/ou rasgue o CARTÃO-RESPOSTA.



Utilize apenas caneta esferográfica de cor azul ou preta, com ponta grossa, para assinalar suas
respostas no CARTÃO-RESPOSTA.

Assinale assim:


Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova. Faça-a com tranquilidade e controle o seu tempo
pelo MARCADOR DE TEMPO afixado no Quadro à sua frente. Esse tempo inclui as respostas
assinaladas no CARTÃO-RESPOSTA.



Somente depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início das provas, você poderá retirar-se da
sala de prova, entregando OBRIGATORIAMENTE, ao Aplicador de Sala, o CADERNO DE
QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.



Verifique se assinou o CARTÃO-RESPOSTA antes de entregá-lo ao Aplicador de Sala.



Somente será permitido a você levar o Caderno de Questões, quando estiver faltando 30 (trinta
minutos) para o término da prova.



É terminantemente vedado copiar suas respostas assinaladas no CARTÃO-RESPOSTA.



Os 3 (três) últimos candidatos só poderão deixar a sala SIMULTANEAMENTE e deverão assinar a
Ata de Sala de Prova juntamente com a equipe de fiscalização do Centro de Aplicação.



Os Aplicadores de Sala não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o
conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir sobre a
alternativa correta.

NOME: ________________________________________________________________________________
CIDADE DE PROVA: __________________________ LOCAL DE PROVA:_________________________
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Porque eu não sou da informática:
eu sou da invencionática.
25 Só uso a palavra para compor meus silêncios.
Leia as afirmativas a seguir, feitas sobre o texto:
I. O poeta não se sente à vontade no mundo
contemporâneo, repleto de tecnologia.
II. O poeta considera que a Ciência é um valor
maior que a Natureza,lastimando não poder
entendê-la.
III. O poeta, por não se integrar ao mundo, se
sente desprezível, daí se comparar às moscas.
IV. A poesia é uma linguagem que usa as palavras
do cotidiano, mas sem a finalidade de informar.
V. No verso 25 (“Só uso a palavra para compor
meus silêncios”) observa-se a figura de
linguagem conhecida como paradoxo.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e V estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
e) Somente as afirmativas III e V estão corretas.

LÍNGUA PORTUGUESA
01. Ela está definida no Manual de Redação da
Presidência da República como um atributo “que
complementa a clareza e se caracteriza por: a)
articulação da linguagem comum ou técnica para a
perfeita compreensão da ideia veiculada no texto; b)
manifestação do pensamento ou da ideia com as
mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia
com propósito meramente estilístico; e c) escolha
de expressão ou palavra que não confira duplo
sentido ao texto”.
O atributo a que se refere o texto é a:
a) coesão.
b) concisão.
c) coerência.
d) objetividade.
e) precisão.
02. Assinale a alternativa que NÃO se refere de modo
correto ao uso de siglas e acrônimos, segundo as
instruções do Manual de Redação da Presidência
da República:
a) A sigla para Agência Nacional de Aviação Civil
deve ser grifada apenas com a inicial maiúscula:
Anac.
b) A abreviatura para Comissão Permanente de
Concurso – Compec não é uma sigla, mas um
acrônimo.
c) Siglas no plural devem levar apóstrofo e s no
final, como se vê em Tribunais de Contas dos
Municípios –TCM’s.
d) A sigla para Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística é IBGE, pois todas as letras são
pronunciadas separadamente.
e) Excepcionalmente, a sigla pode ter letras
maiúsculas e minúsculas, como na do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq.

04. Assinale a alternativa em que, reescrita, a frase a
seguir teve seu sentido alterado:
Os pesquisadores do meio ambiente, que trabalham
com a certeza da Ciência, já propõem providências para
que não aconteça uma catástrofe.
a) Os pesquisadores do meio ambiente já propõem
providências para que não aconteça uma
catástrofe, a despeito de trabalharem com a
certeza da Ciência.
b) Os pesquisadores do meio ambiente trabalham
com a certeza da Ciência; por conseguinte, já
propõem providências para que não aconteça
uma catástrofe.
c) Os pesquisadores do meio ambiente trabalham
com a certeza da Ciência, de modo que já
propõem providências para que não aconteça
uma catástrofe.
d) Como trabalham com a certeza da Ciência, os
pesquisadores do meio ambiente já propõem
providências para que não aconteça uma
catástrofe.
e) Os pesquisadores do meio ambiente, por
trabalharem com a certeza da Ciência, já
propõem providências para que não aconteça
uma catástrofe.

03. Leia o poema “O apanhador de desperdícios”, de
Manoel de Barros:
1. Uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras
fatigadas de informar.
Dou mais respeito
5 às que vivem de barriga no chão
tipo água pedra sapo.
Entendo bem o sotaque das águas.
Dou respeito às coisas desimportantes.
e aos seres desimportantes.
10 Prezo insetos mais que aviões.
Prezo a velocidade
das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim um atraso de nascença.
Eu fui aparelhado
15 Para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios.
Amo os restos
20 como as boas moscas.
Queria que a minha voz tivesse um formato
de canto.

05. Assinale a alternativa de que consta frase na qual a
palavra sublinhada NÃO deve receber o acento
indicativo de crase:
a) Aquela que tantos sacrifícios fez por mim –
minha mãe – dedico esta obra.
b) Há de ficar bom logo; eu já rezei a Nossa
Senhora! Exclamou Consuelo.
c) Essa tua camisa é semelhante a que minha
namorada me deu de presente.
d) Devido ao trânsito infernal, cheguei tarde a casa
de meus pais.
e) Tive uma ideia semelhante a do nosso professor
a respeito da obra de Castro Alves.
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06. Os períodos do texto a seguir, tirados (e adaptados)
do livro Os Reis da voz, de Ronaldo Conde Aguiar
(p. 10), estão desordenados. Coloque-os na ordem
correta, a fim de produzir um enunciado claro,
coerente e coeso:
I. Nos dias atuais, em quase todos os lares
brasileiros há um computador, tal como quase
todos os brasileiros têm nas mãos ou nos
bolsos um celular, que pode ser conectado à
internet e tem mil e uma utilidades, cuja
principal é a de torrar a nossa paciência.
II. Mais
recentemente,
chegaram
os
computadores, a internet, o Google, o YouTube,
e as mais modernas máquinas de escrever
elétricas
foram
aposentadas
quase
abruptamente.
III. E pensar que eu tinha mais de 50 anos quando
comprei meu primeiro celular.
IV. Isso foi um ledo engano.
V. As máquinas de escrever elétricas eram,
naqueles idos, o sinal mais visível do porvir que
chegara, cujas delícias íamos desfrutar.
VI. Minha geração viu o surgimento das primeiras
máquinas de escrever elétricas, que, nos anos
seguintes, sofreram sucessivas e variadas
mudanças técnicas e de layouts, que só as
aprimoravam.
VII. Tornaram-se velharias, sucatas, ninguém mais
as usa.
VIII. Ninguém mais as vê, a não ser em brechós ou
em museus.
IX. A velhice é a pior invenção de Deus, como o
celular, certamente, é a do homem.
Assinale a alternativa que expressa a ordem
CORRETA dos períodos:
a) I – II – III – IX – VI – VIII – VII – V – IV
b) VI – V – IV – II – VII – VIII – I – III – IX
c) VI – VII – V – IV – III – I – VIII – II – IX
d) IX – III – I – II –IV – V – VI – VIII – VII
e) IX – I – II – III – IV – VI – V – VIII – VII

b)

c)

d)

e)

em casos de excessão; o domínio do alfabeto
reservado a poucos, serve como divisor de
águas entre a cultural e oficial e a popular.
A nivelação de toda a produção cultural das
regiões, assim como o folclore foi um processo
que se foi construindo, de início a partir do
enquadramento nessa categoria das atividades
estéticas típicas da Amazônia.
Alinha-se o carimbó entre os bailados populares
sem enredo verbal, de cuja melodia nutre o
caboclo, que se estende por toda a zona
atlântica do Pará, com incidência ainda no
Marajó e no Baixo Amazonas.
O carimbó no trajeto das origens folclóricas à
expressão de cultura popular, revela uma
complexa conversão equivalente ao que ocorreu
com o samba, e com o baião, num idêntico
trajeto no Rio de Janeiro e no Nordeste
brasileiro.
A cultura de um povo é fonte inesgotável de
inspiração, de símbolos, de experiência, de
trabalho acumulado, de beleza; a preservação da
memória coletiva por um grupo, ainda que
pequeno, é uma verdadeira tábua de salvação
para toda a comunidade.

09. Leia as frases a seguir e depois coloque C (se a
regência estiver correta) ou E (se a regência estiver
errada):
( ) Revelou-se falsa a causa por que tanto
lutei durante minha vida.
( ) A extinção de espécies animais é um fato
do qual ele se preocupa.
( ) O romance cujo autor tenho simpatia se
encontra esgotado.
( ) Não tenham dúvidas que o mundo vai
melhorar, diminuindo a pobreza.
( ) Existem muitos modos em que podemos
recorrer para rever a sentença.
( ) O professor atendeu os orientandos na
tarde de ontem.
Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta
de cima para baixo:
a) E – E – C – E – C – C
b) E – C – C – E – C – E
c) E – C – E – C – C – E
d) C – E – E– E – E – C
e) C – E –C – C – E – C

07. Assinale a alternativa em que há formas verbais
INCORRETAMENTE empregadas:
a) Se o depoente não se desdisser durante o
interrogatório, ficará provado que a propina foi
paga pelo narcotráfico.
b) Contenha-se, refreie seus impulsos destrutivos e
reveja seu ponto de vista, para que possamos
chegar a um entendimento.
c) Por difícil que seja nosso aprendizado, os
benefícios que dele proveem são muito
salutares, porque provêm as necessidades do
dia a dia.
d) Eu intervim na palestra para que a discussão não
chegasse ao ponto de ser necessária a presença
da polícia.
e) Se eu a vir, pedir-lhe-ei que águe as plantas da
varanda, para que não sequem.

10. Leia as frases a seguir e depois coloque D (se o
enunciado for denotativo) ou C (se nele houver
conotação):
( ) O desastre aconteceu porque o carro
voava em alta velocidade.
( ) O súbito cantar dos pássaros quebrou o
silêncio da tarde.
( ) O dia morria, mas nem por isso a natureza
estava triste.
( ) Não achei a chave, por isso não podemos
entrar no apartamento.
( ) Já disse um poeta que “um galo sozinho
não tece uma manhã”.
( ) A chuva caiu tão intensamente que alagou
a cidade.

08. Assinale a alternativa cuja redação é clara, correta,
concisa e coerente:
a) A cultura letrada é rigorosamente estamental,
não dando azo à mobilidade vertical, a não ser
2
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Assinale a alternativa CORRETA, na sequência de
cima para baixo:

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta
de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
e)

C–D–D–D–C–D
C–D–D–C–C–C
C–C–C–D–C–D
D–C–C–D–D–C
D–C–C–C–D–C

a)
b)
c)
d)
e)

LEGISLAÇÃO

V–V–V–F–V
V–F–V–F–V
F–V–V–F–V
F–F–V–V–F
F–F–F–F–F

13. Nos termos da Lei n°. 8.112/1990, sobre o
deslocamento de servidor público para o exercício
em uma nova sede, por interesse da administração,
com mudança de domicílio permanente, configura:
a) redistribuição, com direito a ajuda de custo para
sua instalação.
b) remoção, com direito a ajuda de custo para sua
instalação.
c) redistribuição, sem direito a ajuda de custo para
sua instalação.
d) recondução, sem direito a ajuda de custo para
sua instalação.
e) recondução, com direito a ajuda de custo para
sua instalação.

11. Élcio Guilherme é servidor público federal estável
há cinco anos e seis meses, computados nesse
lapso o período de estágio probatório. Élcio
gostaria de afastar-se de seu cargo para realizar
sua qualificação profissional em programa de pósdoutorado dentro do país. Por sua vez, Eduardo é
servidor público federal há três anos e nove
meses, também incluído o período de estágio
probatório, e pretende afastar-se de seu cargo
para a realização de programa de doutorado. Nos
termos da Lei n°. 8.112/1990 e, uma vez
preenchidos os demais requisitos legais:
a) ambos os servidores poderão se afastar com a
respectiva remuneração.
b) apenas Élcio Guilherme, poderá se afastar, pois
o afastamento pretendido por Eduardo exige que
o servidor seja titular de cargo efetivo há pelo
menos quatro anos, incluído o período de estágio
probatório.
c) apenas Eduardo, poderá se afastar, pois o
afastamento pretendido por Élcio Guilherme
exige que o servidor seja titular de cargo efetivo
há pelo menos quatro anos, incluído o período
de estágio probatório.
d) não é permitido o afastamento para a
qualificação em programa de pós-doutoramento.
e) nenhum dos servidores poderá se afastar.

14. Nos exatos termos do que dispõe a Lei nº.
8.112/1990, são penalidades disciplinares:
I. admoestação
II. suspensão
III. despedimento
IV. cassação de aposentadoria
V. destituição de função comissionada
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

12. A respeito do direito de petição devido ao servidor
público federal, conforme previsto na Lei nº.
8.112/90, analise as afirmativas, identificando com
V as verdadeiras e com F as falsas:

Somente os itens I, II e III estão corretos.
Somente os itens II e IV estão corretos.
Somente os itens II e V estão corretos.
Somente os itens II, IV e V estão corretos.
Somente os itens III, IV e V estão corretos.

15. A respeito dos benefícios, de acordo com a Lei nº.
8.112/90 analise as afirmativas, identificando com V
as verdadeiras e com F as falsas:
( ) O auxílio-natalidade é devido à servidora por
motivo de nascimento de filho, em quantia
equivalente ao maior vencimento do serviço
público, salvo no caso de natimorto.
( ) O salário-família é devido ao servidor ativo,
inativo ou em disposição, por dependente
econômico.
( ) Será concedida ao servidor licença para
tratamento de saúde, a pedido ou de ofício,
com base em perícia médica, sem prejuízo
da remuneração a que fizer jus.
( ) Será concedida licença à servidora gestante
por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem
prejuízo da remuneração. No caso de
nascimento prematuro, a licença terá início a
partir do parto.
licenciado,
com
remuneração
( ) Será
proporcional aos danos sofridos, o servidor
acidentado em serviço.

( ) É assegurado ao servidor o direito de
requerer aos Poderes Públicos, em defesa
de direito ou interesse legítimo, próprio ou de
outrem.

( ) O requerimento será dirigido à autoridade
competente para decidi-lo, e encaminhado por
intermédio daquela a que estiver subordinado
o requerente ou terceiro.

( ) Cabe pedido de reconsideração à autoridade
que houver expedido o ato ou proferido a
primeira decisão, cabendo uma única
renovação.

( ) Caberá recurso do indeferimento do pedido
de
reconsideração,
das
decisões
interlocutórias e das decisões sobre os
recursos sucessivamente interpostos.

( ) O pedido de reconsideração e o recurso,
quando cabíveis, suspendem a prescrição.

Assinale a alternativa CORRETA, na sequência
de cima para baixo:
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V–V–V–F–V
V–F–V–F–F
F – F –V – V – F
F–V–F–V–F
F–V–F–V–V

V. ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza
de que sua ausência provoca danos ao trabalho
ordenado, refletindo negativamente em todo o
sistema.
Assinale a alternativa correta:
a) Existe uma assertiva correta.
b) Existem duas assertivas corretas.
c) Existem três assertivas corretas.
d) Existem quatro assertivas corretas.
e) Todas as assertivas estão corretas.

16. Relacionam-se a seguir benefícios do Plano de
Seguridade Social do servidor quanto ao seu
dependente, nos exatos termos da Lei nº. 8.112/90,
EXCETO:
a) auxílio-reclusão
b) auxílio-funeral
c) salário-família
d) assistência à saúde
e) pensão vitalícia e temporária

19. Mário, Joana e Joaquina são servidores públicos
federais. Mário permitiu que seu primo, que não é
servidor público, utilizasse veículo integrante do
acervo patrimonial da entidade à qual é vinculado,
sem a devida observação das formalidades legais
ou regulamentares aplicáveis à espécie. Joana, por
sua vez, percebeu vantagem econômica para
facilitar a locação de bem público por ente estatal
por preço inferior ao valor de mercado. Por fim, a
terceira, Joaquina, retardou, indevidamente, ato de
ofício. Os mencionados servidores praticaram os
seguintes atos de improbidade, conforme a Lei nº.
8.429/1992:
a) Mário praticou ato que causa prejuízo ao erário;
Joana, ato que importa em enriquecimento ilícito;
Joaquina praticou ato que atenta contra os
princípios da Administração Pública.
b) Mário
praticou
ato
que
importa
em
enriquecimento ilícito; Joana, ato que importa em
enriquecimento ilícito; Joaquina praticou ato que
causa prejuízo ao erário.
c) Mário praticou ato que atenta contra os princípios
da Administração Pública; Joana, ato que causa
prejuízo ao erário; Joaquina praticou ato que
importa em enriquecimento ilícito.
d) Mário praticou ato que causa prejuízo ao erário;
Joana, ato que causa prejuízo ao erário;
Joaquina praticou ato que atenta contra os
princípios da Administração Pública.
e) Os três servidores praticaram ato que causa
prejuízo ao erário.

17. Assinale a alternativa CORRETA acerca da Lei nº.
8.112/90:
a) Conceder-se-á ao servidor licença por motivo de
doença em pessoa da família, vedado o
exercício de atividade remunerada durante o
período.
b) A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido
do servidor, sendo defesa a exoneração de
ofício.
c) Os servidores que trabalhem com habitualidade
em locais insalubres ou em contato permanente
com substâncias tóxicas, radioativas ou com
risco de vida, fazem jus a uma gratificação ou
retribuição sobre o vencimento do cargo efetivo.
d) O serviço noturno, prestado em horário
compreendido entre 23 (vinte e três) horas de um
dia e 6 (seis) horas do dia seguinte, terá o valorhora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento),
computando-se cada hora como cinquenta e dois
minutos.
e) O servidor fará jus a trinta dias de férias, que
podem ser acumuladas até o máximo de dois
períodos, apenas no caso de necessidade do
serviço.
18. Pedro Teixeira é servidor Técnico-administrativo em
Educação e é responsável pelo atendimento ao
público. São deveres fundamentais de Pedro
Teixeira, nos exatos termos do Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal, o Decreto Federal nº 1.171/94:

20. São princípios e diretrizes que devem ser
observados na gestão dos cargos do Plano de
Carreira no âmbito das Instituições Federais de
Ensino vinculadas ao Ministério da Educação,
conforme previsto na Lei nº. 11.091/05:
I. Natureza do processo educativo, função social e
objetivos do Sistema Federal de Ensino.
II. Qualidade do processo de trabalho.
III. Investidura em cada cargo condicionada à
aprovação em concurso público ou em função
comissionada.
IV. Desenvolvimento do servidor vinculado aos
objetivos institucionais, pessoais e de carreira.
Assinale a alternativa correta:
a) Existe uma assertiva incorreta.
b) Existem duas assertivas incorretas.
c) Existem três assertivas incorretas.
d) Existem quatro assertivas incorretas.
e) Todas as assertivas estão corretas.

I. desempenhar, a tempo, salvo motivo de força
maior, as atribuições do cargo, função ou
emprego público de que seja titular.
II. jamais retardar qualquer prestação de contas,
condição essencial da gestão dos bens, direitos
e serviços da coletividade a seu cargo.
III. tratar cuidadosamente os usuários dos serviços,
aperfeiçoando o processo de comunicação e
contato com o público.
IV. ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum
temor
de
representar
contra
qualquer
comprometimento indevido da estrutura em que
se funda o Poder Estatal.
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25. Estudos realizados na região Sul do Brasil (Funari &
Noelli, 2012) apontam que as populações humanas
pré-coloniais, que interagiam no ambiente entre 12
e 2 mil anos, possuíam artefatos que foram
classificados de indústria lítica, nominados de:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
21. Um olhar para a história da arqueologia brasileira,
inicialmente, deve-se voltar para os primeiros
achados fortuitos, em que ossos humanos foram
encontrados em ambientes que talvez fossem
interagidos em ritos fúnebres há milhares de anos,
em Minas Gerais, (Prous, 2006). Os achados foram
identificados por:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Jean de Léry
Peter Wilhelm Lund
Heloísa Alberto Torres
Gabriel Soares de Souza
Domingos Soares Ferreira Penna

26. Os contextos arqueológicos do Brasil (Funari &
Noelli, 2012), são bastante diversificados. Assim
com base na teoria do arqueólogo Walter Neves,
suspeita-se que ocorreram três processos de
colonização
de
populações
humanas
précolombianas, que interagiram no ambiente do atual
território brasileiro. A esse respeito, assinale V para
verdadeiro e F para falso nos enunciados a seguir:

22. No final do século XIX, ocorreram as primeiras
intervenções arqueológicas de subsuperfície, em
que foram abertas escavações arqueológicas em
sítios sambaquis, em Santa Catarina, e também em
sítios no Amapá. (Prous, 2006, p.10). As
intervenções foram efetivadas por dois cientistas de
nacionalidades estrangeiras. São eles:
a)
b)
c)
d)
e)

( ) Na primeira fase da colonização, os
estudos apontam que eram as “paleoíndias”
que manejavam boa parte do Brasil nos
últimos 12 mil AP (Antes do Presente).

Hans Staden e André Thevet
João Barbosa Rodrigues e R. Kröne
Charles Frederick Hartt e Orville Adelbert Derby
Karl von den Steinen e Emílio Augusto Goeldi
Jean-Louis Rodolphe Agassiz e Ladislau de
Souza Mello Netto

( ) A segunda fase teria sido iniciada com a
colonização dos mongoloides, cujo acesso
foi pelo noroeste da América do Sul;
depois, gradativamente, foram ocupando o
litoral sul-americano.

( ) Na terceira fase de colonização, os povos
mongoloides já teriam se fixado na
Amazônia e elaborado a agricultura e a
cerâmica.

23. A Ciência Social Arqueologia no Brasil se insere no
meio acadêmico a partir dos anos 1950 e 1960, em
que o norte foi pautado por correntes teóricas de
pesquisadores de nacionalidades estrangeiras. São
eles:
a)
b)
c)
d)
e)

Tradição Umbu e Humaitá
Tradição Umbu e Nhamundá
Tradição Imbu e Tapajós
Tradição Xingu e Jari
Tradição Umbu e Paraná

( ) Os estudos apontam que os povos tupis
foram os responsáveis por colonizarem o
território brasileiro, bem antes das
caravelas de Cabral aportarem no litoral
brasileiro.

Ingleses e dinamarqueses
Espanhóis e portugueses
Franceses e italianos
Norte-americanos e alemães
Franceses e norte-americanos

( ) As três etapas da colonização pré-colonial
no Brasil foram feitas por povos de língua
“prototupi”.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA de V e F de cima para baixo:

24. Após a arqueologia se estabelecer na condição de
ciência social, os arqueólogos, no final dos anos
1960,
fomentaram
pesquisas
arqueológicas
abarcando os estados do Rio Grande do Sul e Rio
Grande do Norte, em que os cortes estratigráficos
foram o motor para nomear as principais “tradições”
ceramistas do território brasileiro. Essa iniciativa foi
denominada de:

a)
b)
c)
d)
e)

V–F–V–F–V
V–V–F–V–F
V–V–V–F–F
F–F–V–V–V
F–F–V–F–V

27. É um estudo interdisciplinar em que dados
históricos e etnográficos (Machado, 2011) foram
importantes para elucidar a identidade do sítio
“Cemitério dos Pretos Novos”. Esse sítio
arqueológico foi identificado em área urbana de uma
das cidades brasileiras. Essa cidade é:

a) Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas
na Bacia Amazônica (PRONAPABA)
b) Projeto Palma, na Bacia do Alto Rio Madeira
c) Projeto Alto Rio Amazonas
d) Projeto Alto Rio Negro
e) Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas
(PRONAPA)

a)
b)
c)
d)
e)
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28. O arqueólogo norte-americano que fundamentou a
“arqueologia
histórica”
e
também
realizou
escavações em fazendas escravistas ou plantations
do Sul dos Estados Unidos é:
a)
b)
c)
d)
e)

32. Na Amazônia Central, sítios arqueológicos com
pacotes de terras pretas são frequentes. O sítio com
aproximadamente 3𝑘𝑚 de extensão, associado à
terra preta de índio, localizado na margem direita do
Rio Negro em Iranduba/AM, foi denominado pelos
arqueólogos do Projeto Amazônia Central de:

Bruce Graham Trigger
Donald Ward Lathrap
Michael J. Heckenberger
Charles E. Orser Jr.
Clifford Evans

a)
b)
c)
d)
e)

29. O arqueólogo Eduardo Góes Neves iniciou seus
trabalhos na Amazônia em 1986 e, no estado do
Amazonas, em 1990. No Amazonas, foi responsável
pela execução do Projeto Amazônia Central (PAC).
Nas etapas de campo de 1995-2002, vários sítios
pré-cerâmicos e cerâmicos foram identificados. O
sítio pré-cerâmico datado entre 7 e 9 mil anos (AP)
foi identificado na Rodovia AM-070, a Manoel
Urbano, no km 12, no município de Iranduba/AM.
Esse sítio é denominado de:
a)
b)
c)
d)
e)

33. Em Manaus, o processo de expansão urbana nas
últimas décadas vem comprometendo ou até
mesmo destruindo sítios arqueológicos que se
encontram encobertos por florestas. Um complexo
de sítio cemitério, a céu aberto, foi efetivamente
perturbado por atividade de serviços de
terraplenagem, em que aproximadamente 200 urnas
funerárias foram expostas e cortadas pela lâmina do
trator. O nome desse sítio arqueológico é:

Areal do Tracajá
Lago Grande
Laguinho
Hatahara
Dona Stella

a)
b)
c)
d)
e)

30. Assinale V para verdadeiro e F para falso nos
enunciados a seguir, conforme completem
CORRETAMENTE ou não a frase: Na Amazônia
Central, as filiações culturais ceramistas que são
recorrentes
nos
sítios
arqueológicos,
nos
ecossistemas de várzeas e terra firme são:

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Pocó ou Açutuba
Manacapuru
Paredão
Policroma
Komduri

I.

Uso de materiais que não interfiram no bem
arqueológico
II. Peças líticas devem ser lavadas com escovas
abrasivas
III. O patrimônio cultural deve ser acondicionado
somente em embalagens plásticas com
ventilação.
IV. É correto acondicionar coleções ósseas de fauna
em embalagens de papel

F–V–F–V–V
F–V–V–V–F
F–F–V–F–V
V–V–V–V–F
V–V–F–V–F

Assinale a alternativa correta:
a) Existe uma assertiva correta.
b) Existem duas assertivas corretas.
c) Existem três assertivas corretas.
d) Existem quatro assertivas corretas.
e) Todas as assertivas estão incorretas

31. Os sítios sambaquis na Amazônia foram menos
pesquisados, porém, desde 2014 escavações
arqueológicas com metodologia rigorosa vêm sendo
realizadas pelo Projeto “PALMA”, cuja coordenação
é do arqueólogo Eduardo Góes Neves, no alto Rio
Guaporé/Branco e afluentes do Rio Madeira, em
Rondônia. O nome desse sítio é:
a)
b)
c)
d)
e)

Sítio arqueológico Nova Cidade
Sítio arqueológico do Japiim
Sítio arqueológico Areal da Vovó
Sítio arqueológico Areia Branca
Sítio arqueológico Onze de Maio

34. No aspecto de conservação do patrimônio cultural,
algumas medidas foram efetivadas para garantir e
preservar a história para as populações do presente
e também para as futuras gerações. Analise as
assertivas a seguir a respeito dessas medidas:

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA de V e F de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
e)

Sítio Arqueológico Paricatuba
Sítio Arqueológico Zé Ricardo
Sítio Arqueológico Açutuba
Sítio Arqueológico do Tupé
Sítio Arqueológico Tucumã

35. Há vários tipos de sítios arqueológicos, como os
Geoglifos, que são estruturas a céu aberto. As suas
características, geralmente, são as formações
retangulares e circulares. Qual o estado da
federação no qual mais foram identificados esses
sítios?

Teotônio
Terra Queimada
Monte Castelo
Oficina de Polimento
Nova Arizona

a)
b)
c)
d)
e)
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36. Há artefatos líticos na Amazônia em que a
iconografia é representada no formato de rãs. Esses
artefatos são denominados pelos arqueólogos de:
a)
b)
c)
d)
e)

41. Considere as seguintes afirmativas sobre as etapas
para a solicitação de pesquisa/licenciamento
ambiental, conforme a Instrução Normativa nº
001/2015:

apliques
caretas
muiraquitãs
tartarugas
zoomorfos

I. Preenchimento da FCA (Ficha de Caracterização
da Atividade).
II. Área do empreendimento em formato shape file.
III. Existência de bens culturais acautelados na AID
do empreendimento, a partir de consulta ao sítio
eletrônico do IPHAN.
IV. Existência de estudos anteriormente realizados
relativos aos bens culturais acautelados.
V. .Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
ou documento equivalente, na forma da legislação
vigente.

37. A datação por carbono-14 foi desenvolvida nos anos
1940 pelo químico Willard F. Libby, que, em 1960,
foi contemplado com o Prêmio Nobel. O método e
as técnicas foram desenvolvidas em laboratórios por
grupos de cientistas sob a liderança de Willard, em
uma universidade americana. Trata-se da:
a)
b)
c)
d)
e)

Universidade de Chicago
Universidade Columbia
Universidade Harvard
Universidade da Pensilvânia
Universidade de Indiana

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

38. A Legislação Patrimonial do Brasil se instala por
meio de articulações de intelectuais no período
histórico liderado pelo Governo Vargas. Assim, foi
promulgado o Decreto Lei nº 25, de novembro de
1937, cuja função era preservar bens patrimoniais.
Assinale a alternativa CORRETA a respeito desse
Decreto:

42. Trecho da “Carta para a proteção e a gestão do
patrimônio
arqueológico”,
realizado
pelo
ICOMOS/ICAHM, em 1990: “O patrimônio
arqueológico constitui testemunho essencial sobre
as atividades humanas do passado. Sua proteção e
gerenciamento são, portanto, indispensáveis para
permitir aos arqueólogos e outros cientistas estudálos e interpretá-los, em nome das gerações
presentes e a vir, e para seu usufruto.” (IPHAN,
2004). Esse trecho foi extraído da Carta de:

a) Trata
exclusivamente
de
promover
a
preservação do patrimônio material e imaterial.
b) Promoveu a arqueologia pública.
c) Estabelece a gestão da arqueologia acadêmica.
d) Contemplou somente a arqueologia urbana.
e) Trata de bens patrimoniais tombados.

a)
b)
c)
d)
e)

39. A Lei de nº 3924, de 26 de julho de 1961, tem a
prerrogativa de salvaguardar o patrimônio
arqueológico brasileiro. Assinale a assertiva
CORRETA a respeito dessa lei:

Burra.
Atenas.
Florença.
Lausanne.
Machu Picchu.

43. A Universidade Federal do Amazonas, instituição de
ensino centenária, nos anos de 1980 e 1990
instituiu
os
órgãos
suplementares
para
equacionarem as atividades administrativas e
acadêmicas. Na acadêmica foi instituída a criação
do Museu Amazônico, cuja função é de gestar o
patrimônio histórico de entidades públicas ou
privadas. No estatuto do Museu Amazônico foram
criadas divisões, com função de deliberar em
relação aos preceitos museológicos, históricos,
antropológicos, arqueológicos e outros. Assim, em
1997, a divisão de arqueologia do Museu
Amazônico iniciou as atividades de preservar e
divulgar o patrimônio arqueológico do estado do
Amazonas.
Atualmente,
o
Laboratório
de
Arqueologia encontra-se em novas instalações, em
que a reserva técnica possui uma diversidade de
coleções
arqueológicas.
Nesse
sentido,
o
Laboratório tem a premissa de manter:

a) Promove eventos culturais.
b) Promove e regula projetos arquitetônicos.
c) Tem a função de promover a educação
ambiental.
d) Normatiza e fiscaliza somente os sítios
sambaquis.
e) Protege o patrimônio arqueológico em todo o
território brasileiro.
40. Assinale a alternativa da qual consta um
instrumento legal expedido pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
que NÃO está mais em vigor:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.

Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937.
Decreto-Lei nº 3.551, de 04 de agosto de 2000.
Portaria nº 230/2002.
Portaria nº 07/1988.
Portaria nº 196/2016.
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a) o ambiente da reserva técnica em conformidade
com a legislação patrimonial brasileira, informar
ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN em relação qualquer atividade
que envolva a movimentação de coleção
arqueológica, a extroversão das coleções por
meio de exposição e outras atividades
educativas.
b) o ambiente fechado, no sentido de que raios
solares
não
alcancem
as
coleções
arqueológicas, para que a reserva técnica se
mantenha fiel ao sistema de climatização para
economizar energia.
c) a extroversão apenas na área em torno do
Laboratório, para evitar que a sala de exposição
mantenha aclimatização ambiente.
d) sempre que possível, no Laboratório, o ar
condicionado desligado, para diminuir a
concentração de umidade na reserva técnica.
e) as portas fechadas para evitar a contaminação
das coleções arqueológicas.

c) Os rios de águas negras na Amazônia são
eminentemente culturais.
d) Os sítios arqueológicos da Amazônia são na
verdade
despossuídos
de
cenários
paisagísticos.
e) A cultura material em sítios arqueológicos na
Amazônia é rara.

44. O Museu Amazônico da Universidade Federal do
Amazonas, atualmente, encontra-se na salvaguarda
do patrimônio arqueológico do Brasil, pois ele é
instituição reconhecida pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, na condição de fiel
depositário de coleções arqueológicas. E, assim
conforme preceitua a Instrução Normativa nº 001,
de março de 2015 – IPHAN, no art. 18, item IV,
apoia pesquisa arqueológica, outorgando ao
arqueólogo documento oficial para a guarda e
conservação de coleções arqueológica. O
documento é uma:
a) Carta deliberando as delimitações geográficas
da área de pesquisa.
b) Carta de Apoio Institucional para a guarda e
conservação do material arqueológico.
c) Carta para a divulgação dos bens arqueológicos
em escolas públicas.
d) Carta informando a metodologia de campo.
e) Carta informando o tratamento adequado das
coleções arqueológicas em campo.
45. Estudos arqueológicos vêm propondo que a
interação de populações humanas pretéritas, em
ecossistemas naturais na Amazônia, devido às
ações para a produção de alimentos ou de artefatos
para atender a demanda social, afixaram símbolos
ou comunicações visuais, como é o caso de
pinturas em rochedos, classificadas de pinturas
rupestres, ou em alterações no solo, os sítios
arqueológicos com formação de solo de terra preta
de índio. Essas ações são classificadas de
paisagem. Identifique a assertiva CORRETA:
a) As florestas antropogênicas da Amazônia são
eminentemente culturais e, portanto, são
paisagens na perspectiva da arqueologia.
b) Os rios de águas turvas são frutos de densas
ações humanas pretéritas.
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