
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Leia estas instruções: 
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 

Este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de Redação e 50 questões 

de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 20  

Legislação; 21 a 50  Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem 

imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, 

comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.  

4 
A Redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço 

reservado para o texto definitivo na Folha de Redação fornecida pela Comperve. 

5 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará 

redução de pontos. 

6 
Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das 

quais apenas uma é correta. 

7 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

8 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta 

preta. 

9 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

10 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

11 

Você dispõe de, no máximo, quatro horas e trinta minutos  para redigir o texto 

definitivo na Folha de Redação, responder às questões e preencher a Folha de 

Respostas. 

12 
O preenchimento da Folha de Respostas e da Folha de Redação é de sua inteira 

responsabilidade. 

13 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno, a 

Folha de Respostas e a Folha de Redação. 
 

_________________________________________________________________________________  
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________________ 
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Prova de Redação 
 

 
A sociedade brasileira tem presenciado diversos casos de corrupção envolvendo agentes 
públicos eleitos pelo voto popular. A divulgação desses casos leva alguns cidadãos a 
enxergarem o problema como uma epidemia, o que tem motivado a produção de textos como o a 
seguir.  

Disponível em: <http://www.portalodia.com/blogs/jotaa/charge-e-no-fim-das-contas-a-doenca-do-brasil-se-chama-
corrupcao-231360.html>. Acesso em: 29 jan. 2016. 

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

 

 

Considerando as eleições municipais que se aproximam e colocando-se na posição de cidadão, 

escreva uma carta aberta aos eleitores natalenses com o intuito de convencê-los da 
importância do exercício do voto consciente para combater a corrupção.  
 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

 

 Sua carta deverá, obrigatoriamente, atender às seguintes exigências: 

 ser redigido no espaço destinado à versão definitiva na Folha de Redação;  

 apresentar, explicitamente, um ponto de vista fundamentado em, no mínimo, dois 
argumentos;  

 ser redigida na variedade padrão da língua portuguesa;  

 não ser escrita em versos; 

 conter, no máximo, 40 linhas; 

 respeitar as normas de citação de textos;  

 não ser assinada (nem mesmo com pseudônimo). 
 

 

ATENÇÃO 
 

 Será atribuída NOTA ZERO à redação em qualquer um dos seguintes casos:  

 texto com até 14 linhas; 

 fuga ao tema ou à proposta; 

 letra ilegível; 

 identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo);  

 texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que sejam ofensivos.  
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(NÃO ASSINE O TEXTO) 
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

O texto abaixo servirá de base para as questões desta prova. 
 

Astrônomos desconfiam que topamos com civilização alienígena superavançada 
 

Por Fábio Marton 
 

Há algo estranho no céu da Via Láctea. Astrônomos em colaboração com o Instituto SETI da 
Universidade de Berkley (EUA) anunciaram que pretendem apontar radiotelescópios para uma 
estrela na qual, suspeitam, pode existir uma civilização superavançada. 

A estrela atende pelo indigesto nome de KIC 8462852 e vem sendo observada pelo 
telescópio espacial Kepler desde 2009, em busca de planetas. Um grupo de colaboradores pela 
internet – o Kepler traz tanta informação que os cientistas precisam de uma mãozinha de 
amadores – descobriu algo muito esquisito ali. 

Caçar planetas não é exatamente como as pessoas imaginam. Como a tecnologia ainda não 
permite observá-los diretamente, isso é feito por pequenas oscilações na luz das estrelas, que 
acontecem quando um planeta passa em frente a elas. Os colaboradores observaram duas 
pequenas oscilações em 2009, seguidas por uma grande em 2011, que durou quase uma 
semana, e uma série de várias que diminuíram a luz da estrela de forma significativa em 2013. 

Planetas não funcionam assim. Eles geralmente alteram a luz por um período de poucas 
horas. E essas oscilações se repetem, com as mesmas características – porque, afinal, eles 
estão em órbita, indo e voltando o tempo todo. O que pode ser então? 
 

Explicações mundanas 

Vamos deixar um grande negrito no "desconfiam" do título. A astrônoma Tabetha Boyajian, 
da Universidade de Yale, publicou um estudo anteontem, oferecendo várias explicações 
mundanas para o que aconteceu. A mais provável, segundo ela, é que um grupo de cometas 
passou pela estrela e foi desintegrado por sua gravidade, levando aos diversos pontos de 2013. 

Mas há a teoria divertida: nos anos 60, o matemático Freeman Dyson escreveu que uma 
civilização alienígena suficientemente avançada precisaria de tanta energia que desenvolveria a 
tecnologia para cercar uma estrela inteira com coletores solares. Essa megaconstrução 
hipotética passou a ser chamada de Esfera de Dyson. 

E essa é a pulga atrás da orelha dos astrônomos. "Aliens deviam ser sempre a última 
hipótese que você considera, mas isso pareceu algo que você esperaria que uma civilização 
alienígena construísse", afirmou Jason Wright, da Penn State University, que está capitaneando 
o projeto para observar mais de perto a estrela. Assim como Boyajian – ela não arriscou sua 
carreira mencionando essa possibilidade em seu estudo, mas está dentro nessa de procurar 
alienígenas. A proposta deles é apontar o Green Bank Telescope – o maior radiotelescópio do 
mundo – para a estrela. Se os resultados parecerem promissores, então seria a vez de usar o 
Very Large Array, um complexo com 27 radiotelescópios. Se o projeto for adiante, as 
observações devem começar em janeiro. 
 

A relatividade é uma estraga-prazeres 

Tá certo, a proposta parece, com o perdão do trocadilho, de outro mundo (e já prevejo o 
inevitável "por que não gastam esse dinheiro com câncer?" nos comentários). Mas vamos viajar 
um pouco com ela. KIC 8462852 fica a 1480 anos-luz de distância. O que quer dizer, pela Teoria 
da Relatividade, que a luz levou 1480 anos para chegar aqui. Assim, estamos vendo como eram 
as coisas lá há (o que mais?) 1480 anos. Se realmente são alienígenas, o que observamos é seu 
passado distante. Nada garante que não tenham se aniquilado numa incrível guerra galáctica ou 
invasão zumbi desde então. 

Do lado deles, se olhassem para nós, nos veriam na baixa Idade Média, logo após o fim do 
Império Romano. Não pegaria rádio nenhum. Se, mesmo assim, conseguissem nos detectar, não 
quer dizer que seria viável voar até aqui – porque a viagem levaria, novamente pela relatividade, 
mais de 1480 anos, tirando por wormholes e outras possibilidades altamente especulativas. 

Então não, não é hora de sair pesquisando por "Conspiração em Roswell" no Google. 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/astronomos-desconfiam-que-topamos-com-civilizacao-alienigena-
superavancada>. Acessado em 7 de jan. de 2016. [Adaptado] 
 

GLOSSÁRIO  

Wormholes: atalhos [em tradução livre]. 
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01. O propósito comunicativo dominante no texto é 

A) apresentar possíveis explicações para os fenômenos observados pelo telescópio Kepler . 

B) alertar os seres humanos para a precipitação de possíveis preocupações relativas à 
existência de vida extraterrestre.  

C) informar a descoberta de oscilações na luz estelar que podem significar a existência de 
vida alienígena inteligente. 

D) discorrer sobre as dificuldades existentes para  a descoberta de novos corpos celestes. 
 
 
02. Considerando o gênero discursivo e os tipos textuais, o texto configura-se 

A) sob a forma de artigo de divulgação científica com presença exclusiva do tipo textual 
explicativo. 

B) como um artigo de divulgação científica com presença dos tipos textuais narrativo e 
explicativo. 

C) sob a forma de notícia com presença dominante do tipo textual descritivo. 

D) como uma notícia com presença dos tipos textuais descritivo e narrativo. 
 
 
03. Considere as seguintes afirmativas acerca da paragrafação e da progressão temática do 

texto: 
 

I 
O 1º parágrafo introduz o tema sem sinalizar a ideia central a ser desenvolvida no 
texto. 

II A ideia central do terceiro parágrafo é apresentada já em seu primeiro período. 

III 
A presença de subtítulos entre os parágrafos prejudica a progressão temática do 
texto. 

IV O 4º parágrafo é determinante para a progressão das ideias discutidas no texto. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) III e IV.  
 
 
04. Ao longo do texto, aspas são utilizadas em quatro ocasiões. Quanto a esse uso,  

A) a terceira ocorrência marca a presença de uma ironia . 

B) a primeira ocorrência marca o uso de linguagem conotativa . 

C) a segunda ocorrência demarca as fronteiras de uma voz alheia. 

D) a quarta ocorrência justifica-se pelo uso de palavra estrangeira. 
 
 
05. De acordo com o texto, depreende-se que 

A) as descobertas possibilitadas pelo telescópio espacial Kepler são insuficientes para pôr 
fim à discussão sobre a existência de vida alienígena inteligente. 

B) teorias que sugerem a existência de vida extraterrestre inteligente foram criadas por 
pesquisadores não avalizados pela comunidade científica . 

C) um crescente número de cientistas dedica-se à tarefa de investigar fenômenos que 
buscam explicar a existência de vida alienígena superavançada. 

D) a utilização de equipamentos cada vez mais avançados possibilitará à humanidade 
interagir com civilizações extraterrestres num futuro próximo. 
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06. O título Astrônomos desconfiam que topamos com civilização alienígena 

superavançada 

A) é inapropriado para o gênero discursivo em questão . 

B) é inadequado por prescindir de relação semântica com a ideia central do texto. 

C) reforça determinadas informações que estão presentes no quinto parágrafo. 

D) funciona como uma síntese das ideias apresentadas ao longo do texto.  
 
 
07. No texto, são exemplos de linguagem conotativa:  

A) “desconfiam” (5º parágrafo) e “sair” (10º parágrafo) .  

B) “pulga atrás da orelha” (7º parágrafo) e “especulativas” (9º parágrafo). 

C) “apontar” (1º parágrafo) e “Caçar” (3º parágrafo). 

D) “mãozinha” (2º parágrafo) e “viajar”  (8º parágrafo).  
 
 
08. Sobre a linguagem empregada no texto, é correto afirmar: 

A) a opção pelo tom informal é justificável, uma vez que possibilita uma aproximação entre a 
temática científica e o público-alvo. 

B) a presença de expressões coloquiais constitui um desvio em relação à norma padrão da 
língua, pois desconfigura o registro inerente aos textos jornalíst icos. 

C) o uso de estrangeirismos é inapropriado, uma vez que compromete a compreeensão 
global do texto. 

D) o tom coloquial está adequado, uma vez que a temática abordada pertence ao campo da 
ciência. 

 

As questões 09 e 10 referem-se ao trecho a seguir. 

Mas há a teoria divertida: nos anos 60, o matemático Freeman Dyson escreveu que uma 

civilização alienígena suficientemente avançada precisaria de tanta energia que 

desenvolveria a tecnologia para cercar uma estrela inteira com coletores solares. Essa 

megaconstrução hipotética passou a ser chamada de Esfera de Dyson. 

 
09. A primeira palavra destacada no trecho funciona como 

A) conjunção subordinativa, opondo ideias presentes em períodos distintos . 

B) conjunção subordinativa, relacionando ideias de um mesmo período.   

C) conjunção coordenativa, relacionando ideias de um mesmo período. 

D) conjunção coordenativa, opondo ideias presentes em períodos distintos . 
 
 
10. Sobre o trecho em questão, considere as afirmativas a seguir. 
 

I O primeiro período é composto por duas orações absolutas. 

II O segundo termo destacado introduz oração com valor substantivo. 

III O terceiro termo destacado retoma a palavra energia. 

IV O quarto termo destacado retoma informação presente no período anterior. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) III e IV. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) I e II. 
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Legislação              11 a 20 
 

 
11. Uma servidora estável lotada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte adotou uma 

criança com idade de dois anos. De acordo com as normas da Lei nº 8.112/90, o prazo de 

duração de uma licença à adotante quando a criança adotada tem essa idade é de  

A) trinta dias. 

B) noventa dias. 

C) cento e vinte dias. 

D) quarenta dias. 

 

12. A Lei nº 8.112/90 estabelece o prazo prescricional para a ação disciplinar considerando o tipo 

de penalidade prevista para a infração cometida. Para os casos de condutas puníveis com a 

destituição de cargo em comissão, a referida lei prevê o prazo prescricional de    

A) dois anos. 

B) três anos. 

C) cinco anos. 

D) cento e oitenta dias. 

 

13. À luz das normas previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei nº 

8.112/90), considere as afirmativas a seguir.   
 

I 
A ausência por oito dias consecutivos em razão de casamento do próprio servidor 

não é considerada como efetivo exercício. 

II 
O tempo de serviço relativo a tiro de guerra conta-se apenas para efeito de 

aposentadoria e disponibilidade.  

III 
O afastamento em virtude de júri e outros serviços obrigatórios por lei é considerado 

como de efetivo exercício. 

IV 
O período de férias do servidor conta-se apenas para efeito de aposentadoria e 

disponibilidade. 
 

Das afirmativas, estão corretas   

A) I e III.    C) I e II. 

B) II e III.    D) II e IV. 

 

14. O adicional por serviço extraordinário está no rol das vantagens previstas na Lei nº 8.112/90. 

Segundo estabelece essa lei, o referido adicional deve respeitar o limite máximo de  

A) duas horas por jornada. 

B) três horas por jornada. 

C) uma hora por jornada. 

D) quatro horas por jornada. 

 

15. De acordo com as normas expressas no regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União (Lei nº 8.112/90), a gratificação natalina de servidor deve ser paga no mês de 

dezembro de cada ano, até o dia   

A) 25.    C) 30. 

B) 15.    D) 20. 
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16. Nos termos do que expressamente dispõe o regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União (Lei nº 8.112/90), analise as afirmativas a seguir.   
 

I 
A licença concedida dentro do período de sessenta dias do término de outra da 

mesma espécie será considerada como prorrogação.  

II 

Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da 

Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva 

remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação 

profissional. 

III 
O servidor da Administração Pública Federal não pode ser cedido à sociedade de 

economia mista. 

IV 
O servidor investido em mandato de Vereador será afastado do cargo, sendo -lhe 

facultado optar pela sua remuneração.  
 

Das afirmativas, estão corretas   

A) I e II.  B) I e III.  C) II e III.  D) II e IV. 

 

17. Um servidor lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi deslocado de ofício, 

no âmbito do mesmo quadro, sem ter havido mudança de sede. Com base nos preceitos da         

Lei nº 8.112/90, esse servidor foi  

A) removido.    C) reconduzido. 

B) reintegrado.    D) readaptado. 

 

18. De acordo com as disposições da Lei nº 8.112/90, “ reversão é o retorno à atividade de 

servidor aposentado”. Com base nessa lei, um dos requisitos para a reversão no interesse da 

Administração é que   

A) o servidor aposentado a tenha solicitado. 

B) a aposentadoria tenha sido por invalidez.  

C) o servidor esteja aposentado, também, em outro cargo público.  

D) a aposentadoria tenha ocorrido nos últimos três anos, anteriores ao pedido. 

 

19. A um servidor público federal em estágio probatório foi concedida a licença para o serviço 

militar. À luz do que estabelece a Lei nº 8.112/90, ao término do serviço militar, esse servidor 

deverá reassumir o exercício do cargo no prazo máximo de   

A) trinta dias, com remuneração. 

B) vinte dias, com remuneração. 

C) trinta dias, sem remuneração. 

D) vinte dias, sem remuneração. 

 

20. A Lei nº 8.112/90 estabelece prazos para a nomeação, posse e entrada em exercício de 

pretenso servidor. Nos termos dessa lei, se o servidor nomeado não tomar posse no prazo de 

trinta dias contados da publicação da nomeação, será  

A) prorrogado, por quinze dias, o prazo para a sua posse. 

B) publicado o ato de exoneração de ofício.  

C) instaurado um processo disciplinar.  

D) tornado sem efeito o ato de provimento.  
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Conhecimentos Específicos           21 a 50 
 

21. Segundo a normatização proposta pelos Manuais de Metodologia do Trabalho Científico, os 

documentos escritos podem ser classificados de acordo com vários critérios.  Entre estes, 

estão os três critérios de classificação conforme a 

A) origem, estrutura de armazenamento e procedência.  

B) origem, formas de apresentação e formas de armazenamento.  

C) acondicionamento, apresentação e formas de armazenamento.  

D) acondicionamento, origem e armazenamento.  
 

22. Na metodologia do trabalho científico, considera-se pesquisa experimental como sendo 

aquela pesquisa 

A) que se caracteriza por manusear indiretamente as variáveis relacionadas com o sujeito do 
conhecimento. 

B) que se caracteriza por manipular diretamente as variáveis relacionadas com o objeto de 
estudo. 

C) que se define por manipular indiretamente as variáveis contidas no objeto de estudo.  

D) que se define por manusear diretamente as variáveis contidas no sujeito do conhecimento.  
 

23. Recorre-se às abreviaturas na comunicação de uma pesquisa ou relatório científico para 

evitar a repetição forçada de palavras e/ou expressões. Segundo os Manuais de Metodologia 

do Trabalho Científico, as abreviaturas mais comuns designam, entre outras coisas,  

A) endereços, valores de grandeza, unidades de medida, datas e designações comerciais.  

B) valores de grandeza, unidades de medida, sobrenomes, designações comerciais e datas.  

C) endereços, unidades de medida, designações pessoais e unidades métricas.  

D) valores de grandeza, unidades de medida, sobrenomes e designações métricas.  

 

24. No projeto de pesquisa em História, as relações entre o quadro teórico e a metodologia se 

dão tanto no nível da interação quanto no nível das diferenças. Quanto às diferenças entre 

esses dois aspectos da pesquisa, é correto afirmar:  

A) O quadro teórico remete a uma maneira de ver o mundo ou compreender os fenômenos, e 
a metodologia remete à maneira de trabalhar ou eleger materiais para resolução de 
problemas. 

B) O quadro teórico refere-se aos fenômenos e problemas, e a metodologia, à forma de medir 
o mundo ou entender os fatos.  

C) A metodologia diz respeito aos fatos e fenômenos, e o quadro teórico remete à forma de 
escolha dos materiais para solução dos problemas.  

D) A metodologia refere-se às formas de ver o mundo e entender os fenômenos e o quadro 
teórico remete à forma de escolha dos materiais para solução dos problemas.  

 

25. A abertura de projetos de pesquisa em História inclui sempre uma parte relativa à revisão 

bibliográfica, como esforço para proceder a uma cuidadosa revisão da literatura disponível 

sobre o tema proposto. A revisão bibliográfica é corretamente definida como  

A) um levantamento explicativo da bibliografia existente, isto é, comentários aleatórios sobre 
quaisquer dos itens dessa mesma bibliografia.  

B) um levantamento explanatório da bibliografia existente, isto é, comentários críticos sobre 
alguns itens dessa mesma bibliografia.  

C) uma análise explanatória da bibliografia existente, ou seja, comentários aleatórios sobre 
todos os itens da bibliografia.  

D) uma análise explicativa sobre todos os itens da bibliografia, ou seja, comentários críticos 
sobre quaisquer dos itens da bibliografia.  
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26. No campo dos novos modelos teóricos e novos instrumentos metodológicos na ciência 

histórica, destaca-se a relação entre a História e o material fotográfico como fonte de 

pesquisa. Segundo Ronaldo Vainfas e Ciro F. Cardoso (1997), no trabalho do historiador com 

o material fotográfico, o principal desafio que se coloca ao pesquisador é  

A) como se distanciar do que foi revelado pelo olhar fotográfico e descobrir o emaranhado de 
circuitos de observações, signos e coisas.  

B) como chegar àquilo que não foi revelado pelo olhar fotográfico e desvendar a intricada 
rede de significações, homens e signos. 

C) como se colocar diante daquilo que não foi revelado pelo material fotográfico e encobrir o 
circuito de informações, homens e sinais.  

D) como se colocar distante daquilo revelado pelo material fotográfico e encobrir o 
emaranhado de signos, rede de significações e coisas. 

 

 

27. A ampliação do conceito de fonte para a pesquisa histórica trouxe uma grande possibilidade 

de exploração de objetos materiais ou de realidades intelectuais como fontes de informação 

histórica. Nesse sentido, impôs-se a necessidade de definir critérios de classificação das 

fontes de informação histórica, quais sejam: 

A) posicional, qualitativo, formal-qualitativo e aleatório. 

B) intencional, formal-qualitativo, aleatório e posicional.  

C) posicional, intencional, qualitativo e formal-quantitativo. 

D) intencional, formal-quantitativo, formal-qualitativo e posicional.  
 

 

28. No amplo quadro de critérios de classificação das fontes de informação histórica, figura o 

aspecto qualitativo. Nesse critério classificatório, estão as fonte s do tipo material 

(arqueológica) e as do tipo cultural. O tipo cultural de fonte de informação histórica pode ser  

A) de caráter verbal, na qual se concebem as informações escritas e as informações orais na 
forma dissertativa. 

B) de caráter oral, na qual f iguram as informações escritas e as informações bibliográficas na 
forma dissertativa. 

C) de caráter verbal, na qual figuram as informações orais e as informações escritas na forma 
narrativa. 

D) de caráter oral, na qual se concebem as informações escritas e  as informações 
bibliográficas na forma narrativa.  

 

 

29. Quanto ao critério posicional, as fontes de informação histórica distinguem -se em diretas e  

indiretas. Nesse contexto, a diferenciação entre fontes diretas e indiretas deve atender, 

primordialmente, 

A) ao aspecto da identidade, ou seja, em que forma de pesquisa pretende -se aproveitá-las. 

B) ao aspecto da identidade, ou seja, em que forma de pesquisa  pretende -se eliminá-las. 

C) ao aspecto da funcionalidade, isto é, em que tipo de objeto de estudo pretende-se 
transformá-las. 

D) ao aspecto da funcionalidade, isto é, em que tipo de pesquisa  pretende -se utilizá-las.  
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30. Segundo Julio Aróstegui (2006): “A existência de um certo problema histórico a pesquisar e a 

tentativa de desenhar um planejamento, de projetar no trabalho de pesquisa histórica certas 

intuições do pesquisador, podem ser, em boa medida, ajudados pela própria clarificação das 

próprias tipologias formal e material, que as pesquisas históricas  costumam adotar” (pág. 

472). Nesse sentido, no objetivo de uma pesquisa sócio histórica, podem ser caracterizados 

pelo menos quatro planos, quais sejam: 

A) o do espaço socioeconômico, o da sequência temporal, o da sociedade local e o dos 
fenômenos sócio-históricos globalizados. 

B) o do espaço sócio-histórico, o da sequência espacial, o da sociedade local e o dos 
fenômenos socioeconômicos globalizados.  

C) o da sequência espacial, o do espaço sócio-histórico, o da sociedade global e o dos 
fenômenos socioeconômicos particulares.  

D) o da sequência temporal, o do espaço sócio-histórico, o da sociedade global e o dos 
fenômenos sócio históricos particulares.  

 

31. No trabalho da historiografia, têm-se empregado, tradicionalmente, as técnicas de crítica e de 

análise qualitativas. Nesse sentido, no domínio da pesquisa histórica, a análise qualitativa é 

corretamente definida como 

A) uma análise que descreve as variáveis em um processo e que não contabiliza os valores 
que essas variáveis adquirem. 

B) uma crítica que apresenta as constantes em uma sequência e que contabiliza os valores 
que essas constantes adquirem. 

C) um exame que descreve as variáveis em uma sequência e que contabiliza os valores que 
essas variáveis adquirem. 

D) uma observação que apresenta as constantes em um processo e que n ão contabiliza os 
valores que essas constantes adquirem. 

 

32. Nos atuais estudos, a cidade, enquanto bem cultural e histórico, pode ser vista a partir de 

três dimensões de análise: como artefato, como campo de forças e como representações 

sociais. No que concerne à dimensão da cidade como artefato, a cidade é definida pelo fato 

de ser 

A) um objeto material, construído, uma parte da natureza biológica adaptada sem a presença 
de padrões sociais. 

B) uma coisa ocasional, aleatória, uma parte da natureza abstrata apropriada a partir de 
certas ações naturais. 

C) uma coisa feita, fabricada, um segmento da natureza física apropriada a partir de certos 
padrões sociais. 

D) um objeto ocasional, construído, uma parte da natureza biológica adaptada com a 
presença de ações sociais. 

 

33. Jacques Le Goff (1996) refere-se aos materiais da memória coletiva e aos materiais da 

História. Segundo o autor, esses materiais podem apresentar -se sob duas formas principais, 

que são: 

A) os apontamentos como herança do passado, e os marcos, como opção do observador.  

B) os documentos, como legado do presente, e os monumentos, como opção do historiador.  

C) os apontamentos como herança do presente, e os marcos, como preferência do 
observador. 

D) os monumentos, como herança do passado, e os documentos, como escolha do 
historiador. 
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34. Ao se abordar a cidade como contexto arquitetônico, emergem as problemáticas referentes à 

preservação desses espaços. Sobre a atual relação defendida pelos pesquisadores entre 

preservação dos espaços urbanos ou da cidade e o trabalho da arqueologia, é correto afirmar 

que, 

A) assim como blocos de um sítio arqueológico, os objetos arquitetônicos que formam a 
cidade estendem-se e põem-se num processo estático e constante.  

B) tal como camadas de um sítio arqueológico, os objetos arquitetônicos que formam a 
cidade somam-se e sobrepõem-se num processo dinâmico e constante.  

C) tal como camadas de um campo arqueológico, os sujeitos arquitetônicos que formam a 
cidade estendem-se e põem-se num processo estático e incerto. 

D) assim como blocos de um campo arqueológico, os sujeitos arquitetônicos que formam a 
cidade somam-se e sobrepõem-se  num processo dinâmico e incerto.  

 

 

35. A partir do documento conhecido como Relatório de Bundtland,  sobre sustentabilidade social, 

deve-se considerar, pelo menos, três aspectos a propósito da noção de patrimônio cultural e 

suas aplicações no contexto dos espaços urbanos contemporâneos. São eles:  

A) democracia, responsabilidade econômica e cidadania.  

B) responsabilidade social, desigualdade e soberania. 

C) democracia, responsabilidade social e cidadania.  

D) responsabilidade econômica, desigualdade e democracia.  

 

 

36. A evolução da legislação desde o Decreto lei nº 25/37, sobre os elementos constituintes do 

que se considera patrimônio histórico, culmina com a própria Constituição Federal de 1988. 

Sobre o teor do texto constitucional de 1988, no que alude ao patrimônio cultural brasileiro, 

estão incluídos nessa categoria:  

A) conjuntos rurais e sítios de utilidade pública, artística, paisagística e paleontológica.  

B) conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico e arqueológico.  

C) conjuntos urbanos e sítios de utilidade econômica, artística, paisagística e geológica.  

D) conjuntos rurais e sítios de valor econômico, artístico, paisagístico e geológico.  

 

 

37. Entre os documentos de proteção e gestão do patrimônio arqueológico, está a Carta do 

ICOMOS/ICAHM, Lausanne, de 1990.  Quanto às qualificações profissionais exigidas para a 

gestão patrimonial, a referida Carta de proteção e gestão estabelece que o candidato  

A) tenha domínio de uma disciplina em elevado nível acadêmico e que a educação formal dos 
profissionais seja objetivo da política cultural de cada região.  

B) seja autoridade em algumas disciplinas em elevado nível acadêmico e que a educação 
formal dos profissionais seja objetivo da politica econômica de cada província.  

C) tenha domínio de numerosas disciplinas em elevado nível científico e que a formação de 
profissionais seja objetivo da política educacional de cada país. 

D) seja autoridade em numerosas disciplinas em elevado nível científico e que a formação 
dos profissionais seja objetivo da politica econômica de cada estado.  
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38. Em relação à proteção jurídica do patrimônio arqueológico no Brasil, conforme especificado 

nos artigos 215, 216 e 225 da Constituição Federal de 1988, constituem duas das várias 

bases estruturantes desse tratamento jurídico:  

A) A noção de direito ao patrimônio econômico como direito básico e a concepção de bens 
culturais como dever de interesse privado.  

B) A concepção de dever quanto ao patrimônio cultural como dever fundamental e a noção de 
bens culturais como de interesse privado.  

C) A concepção de direito ao patrimônio cultural como direito fundamental e a con cepção de 
bens culturais como de interesse público.  

D) A noção de dever quanto ao patrimônio cultural como direito básico e a noção de bens 
culturais como de interesse público.  

 

 

39. Para a tutela jurídica de um determinado sítio arqueológico, no que pese o estabelecido pela 

Lei 3.924/61, constitui elemento característico essencial desse patrimônio a finitude de sua 

base de dados. Essa finitude se dá porque 

A) os recursos arqueológicos não são renováveis, pois estão especialmente sujeitos a efeitos 
adversos cumulativos. 

B) os recursos arqueológicos são recuperáveis, pois estão individualmente sujeitos a efeitos 
favoráveis cumulativos. 

C) os registros arqueológicos são renováveis, pois estão especialmente sujeitos a efeitos 
adversos não cumulativos. 

D) os registros arqueológicos não são recuperáveis, pois estão individualmente sujeitos a 
efeitos favoráveis cumulativos.  

 

 

40. As legislações que integram o sistema normativo de proteção ao patrimônio arqueológico no 

Brasil são: 

A) Constituição Federal, Legislação específica do IPHAN e os sistemas jurídico ambiental e 
processual de defesa dos direitos difusos e coletivos.  

B) Constituição Federal, Legislação específica do IBAMA e os sistemas jurídico econômico e 
civil de defesa dos direitos individuais e grupais.  

C) Legislação específica do IPHAN, Constituição Estadual e os sistemas jurídico ambiental e 
processual de defesa dos direitos difusos e coletivos.  

D) Legislação específica do IBAMA, Constituição Estadual e os sistemas jurídico ambiental e 
processual de defesa dos deveres difusos e individuais.  

 

 

41. A exigência educacional requerida das autoridades competentes, e constante nas Portarias 

de nº 007/88 e 230/02 do IPHAN, inclui  

A) a liberalidade de informação do público, quando dos estudos paleontológicos realizados 
em áreas, regiões ou municípios atingidos por empreendimentos.  

B) a obrigatoriedade da educação do público quando dos estudos arqueológicos realizados 
em áreas, regiões ou municípios impactados por empreendimentos.  

C) a obrigatoriedade de periódico privado, quando dos estudos arqueológicos realizados em 
cidades, áreas rurais e municípios atingidos por catástrofes ambientais.  

D) a liberalidade de educação privada quando dos estudos paleontológicos realizados em 
cidades, áreas rurais e municípios impactados por empreendimentos. 
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42. No que concerne aos princípios jurídicos do direito ao patrimônio cultural brasileiro, constitui 

item importante o desenvolvimento do ser humano, na perspectiva dos direitos fundamentais. 

Nesse contexto, o sistema jurídico brasileiro, na redefinição conceitual da cidadania, 

incorpora  

A) o direito ao desenvolvimento com a finalidade de conciliar os diversos interesses 
existentes, inclusive o encargo dos bens econômico-financeiros. 

B) o dever com o desenvolvimento com a finalidade de adaptar-se aos diversos interesses 
existentes, inclusive o encargo dos bens econômico-financeiros. 

C) o dever com o desenvolvimento com a finalidade de adequar -se os diversos interesses 
existentes, inclusive a tutela dos bens socioambientais.  

D) o direito ao desenvolvimento com a finalidade de acomodar os diversos interesses 
existentes, inclusive a tutela dos bens socioambientais.  

 
43. De acordo com a perspectiva historiográfica de Jacques Le Goff  (1996), a cidade pode ser 

considerada como um lugar rico em “monumentos”, mas, ainda, como um monumento em si 

mesma porque ela possui a 

A) dimensão de desligar-se do poder de perpetuamento, voluntário e involuntário, das 
sociedades históricas e o reconduzir a uma parcela de testemunhos escritos.  

B) característica de desligar-se do poder de perpetuamento, espontânea e natural, das 
sociedades pré-históricas e o reenviar a toda gama de testemunhos escritos.  

C) caraterística de ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, das 
sociedades históricas e o reenviar a uma parcela de testemunhos escritos.  

D) dimensão de ligar-se ao poder de efemeridade, voluntária ou involuntária, das sociedades 
pré-históricas e o reconduzir a toda gama de testemunhos  escritos. 

 
44. Na relação entre meios administrativos e jurídicos, a gestão do patrimônio cultural tem 

ocupado progressiva importância. Ao se realizar um projeto de trabalho arqueológico, é 

preciso considerar as competências na gestão dessas questões. Sob re essa temática, a 

Constituição Federal de 1988 estabelece que é de competência dos municípios:  

A) negociar o auxílio ao patrimônio histórico-cultural estadual de acordo com a legislação e 
com a ação fiscalizadora municipal e federal.  

B) agenciar o auxílio ao patrimônio histórico-cultural estadual de acordo com a legislação e 
com a ação fiscalizadora municipal.  

C) gerar a proteção do patrimônio histórico-cultural federal de acordo com a legislação e com 
a ação fiscalizadora municipal e estadual.  

D) promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local de acordo com a legislação e 
com a ação fiscalizadora federal e estadual.  

 

45. Nas últimas décadas, houve uma aproximação da arqueologia com o universo dos contratos 

no Brasil, na forma de acordos entre órgãos públicos e particulares em áreas impactadas por 

empreendimentos. Essa aproximação sustenta-se mais 

A) nas especificidades dos pesquisadores do que necessariamente nas particularidades da 
legalidade. 

B) nas vontades dos pesquisadores do que exatamente nas legalidades e particularidades 
dos parâmetros. 

C) nos parâmetros da legalidade do que propriamente nas vontades e particularidades dos 
pesquisadores. 

D) nas particularidades dos pesquisadores do que exatamente nos parâmetros das vontades 
e especialidades. 
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46. No âmbito dos projetos de arqueologia preventiva, uma das definições aceitas é a da 

preservação denominada “in situ”. Esse tipo de preservação é definido como sendo 

A) aquela em que se seguem mecanismos de intervenção e operação dos r egistros 
arqueológicos em seus ambientes de origem, com intervenções indiretas que afetem a 
estrutura física desses mesmos registros  

B) aquela em que se adotam mecanismos de manutenção e proteção dos registros 
arqueológicos em seus ambientes de origem, sem intervenções diretas que comprometam 
a estrutura física desses mesmos registros..  

C) aquela em que se adotam mecanismos de intervenção e operação dos registros 
arqueológicos em seus ambientes de origem, com intervenções diretas que comprometam 
a estrutura física desses mesmos registros.  

D) aquela em que se seguem mecanismos de manutenção e proteção dos registros 
arqueológicos em seus ambientes de origem, com intervenções indiretas que afetem a 
estrutura física desses mesmos registros.  

 

 

47. Ao se estabelecer um determinado empreendimento, segundo a Instrução Normativa do 

IPHAN, 001 de 25 de março de 2015, abre-se processo administrativo em que deve constar a 

priorização da área do empreendimento para o empreendedor. Essa priorização da área do 

empreendimento é definida como sendo 

A) o registro dos sítios arqueológicos das áreas ou regiões em banco de dados do Centro 
Nacional de Patrimônio – CPA – e a comunicação informal às unidades administrativas 
envolvidas no processo. 

B) a inscrição das coordenadas geográficas das áreas ou trechos em banco de dados do 
Centro Nacional de Arqueologia – CNA – e a comunicação formal às unidades 
administrativas envolvidas no processo.  

C) o cadastro dos mapas geográficos das áreas ou trechos em banco de dados do Centro 
Estadual de Arqueologia – CEA – e a comunicação formal às instâncias administrativas 
envolvidas no processo. 

D) o censo das coordenadas arqueológicas das áreas ou trechos em banco de dados do 
Centro Brasileiro de Arqueologia – CBA – e a comunicação informal às unidades 
administrativas envolvidas no processo.  

 

 

48. De acordo com as novas determinações normativas do IPHAN (2015), foi estabelecido que, 

antes da licença de operação do empreendimento, é necessário que se apresente o 

Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico. A execução desse programa deverá ser 

descrita através de Relatório de Gestão do Patrimônio Arqueológico, o qual deverá conter, 

entre outras partes, os relatórios 

A)  Técnico-científico, de Educação, de Intervenção e de Guarda de Material Arqueoló gico.  

B) Técnico-científico, de Deslocamento, de Intervenção e de Análise de Material 
Arqueológico.  

C) de Salvamento, de Educação, de Interferência e de Guarda de Material Arqueológico.  

D) de Salvamento, Técnico-científico, de Monitoramento e de Análise de Material 
Arqueológico.  
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49. As atividades educacionais patrimoniais deverão ser previstas, em áreas diretamente 

afetadas, conforme as normatizações recentes do IPHAN, presentes em um documento 

chamado “Projeto Integrado de Educação Patrimonial”. São itens obrigatórios, entre outros, 

que devem constar nesse projeto integrado:  

A) a fixação dos territórios abarcados, justificativa, objetivos, procedimentos e mecanismos 
de cooperação. 

B) a definição das comunidades envolvidas, justificativa, objetivos e instrumentos de 
medição. 

C) a demarcação das áreas abrangidas, objetivos, justificativa e ferramentas de estimativa.  

D) a definição do público alvo, objetivos, justificativa, metodologia e mecanismos de 
avaliação. 

 

 

50. A Portaria de nº 341, de 13 de agosto de 2015, instituiu a Marca d e Autorização de Pesquisa 

Arqueológica, a qual, segundo a norma, deverá ser aplicada  

A) em todo o território nacional, nos produtos decorrentes de projetos de pesquisa 
autorizados pelo CNA. 

B) em parte do território nacional, nas obras resultantes de proje tos de pesquisa autorizados 
pelo IHGB. 

C) em toda a jurisdição estadual, nos produtos resultantes de projetos de pesquisa 
autorizados pelo IBAMA. 

D) em parte da jurisdição estadual, nos produtos decorrentes de projetos de pesquisa 
autorizados pelo IDEMA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


