
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATA: 01/06/2014 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O CADERNO 
DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções cada. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. Não serão aceitas 
reclamações posteriores. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO: 11 a 15 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 16 a 20 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 

 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da 
prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS NAS CATEGORIAS FUNCIONAIS DE TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO/UFPI – EDITAL 07/2014 

CARGO: ARQUEÓLOGO 

Realização: 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
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Leia o texto que se segue e responda às questões de 01 a 10. 
 
 
 
  
 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

 

Chutando a escada 
 

“Contra a estupidez lutam os próprios deuses em vão”. A frase é de Friedrich Schiller e penso que ela 
traduz com perfeição o debate sobre imigração nos EUA. 

Ao que consta, os latinos estão perdendo a paciência com Barack Obama, que não apenas deixou de 
cumprir a promessa de aprovar uma reforma imigratória como também foi sob seu governo que os EUA 
bateram o recorde de deportações, tendo, segundo certas contas, expulsado 2 milhões nos últimos cinco anos. 

Latinos são uma das mais fiéis bases de apoio do Partido Democrata. Em 2012, 71% dos eleitores 
desse grupo votaram em Obama. É improvável que se bandeiem para os republicanos, mas, nos EUA, há 
sempre a opção de não votar, o que pode causar dificuldades para os democratas nas eleições legislativas 
deste ano. 

Não é, porém, o aspecto eleitoral que me interessa aqui, mas a questão mais substantiva de definir se 
a imigração é boa para o país. No caso dos EUA, apesar das formidáveis barreiras burocráticas e das patrulhas 
de caça a ilegais, não há muita dúvida de que ela é benéfica. 

Uma revisão da literatura feita pelo Brookings Institute em 2010 concluiu que a imigração contribui, 
ainda que modestamente, para elevar o nível de vida dos trabalhadores americanos, ao aumentar a 
produtividade e reduzir preços. Essa não é a única intuição contrariada pelas evidências. Também é falsa a 
ideia de que imigrantes drenam recursos do “welfare state”. Na verdade, estrangeiros, notadamente os ilegais, 
pagam quase todos os impostos e usam parcela reduzida dos serviços, tornando-se doadores líquidos do 
sistema. 

No mais, foi a imigração que evitou que a demografia americana evoluísse para perfis perigosos como 
os verificados na Europa e no Japão. Mas, mesmo que nada disso fosse verdade, ainda assim é estranho ver 
um país forjado por imigrantes empenhado em chutar a escada para que ninguém mais possa subi-la. 
 

(SCHWARTSMAN, Hélio. Folha de São Paulo, 26.04.14. http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2014/04/1445947-chutando-a-escada.shtml) 

 
 
  
01. Com base no texto lido, é CORRETO afirmar: 
 

(A) A postura dúbia de Obama em relação à imigração é peremptória para o crescimento dos republicanos 
enquanto força política nos Estados Unidos. 

(B) O descumprimento das promessas de Obama e a não obrigatoriedade do voto poderão causar prejuízos 
políticos aos democratas. 

(C) Há evidências de que os imigrantes contribuíram significativamente para elevar os Estados Unidos à 
categoria de potência econômica mundial. 

(D) Nos Estados Unidos, os estrangeiros são os que menos sonegam impostos. 
(E) Os imigrantes foram os responsáveis pelo aumento da violência na Europa e no Japão. 

 
02. Ao utilizar a frase de Friedrich Schiller “Contra a estupidez lutam os próprios deuses em vão” (linha 01), o autor do 

texto pretende: 
 
(A) considerar a atitude política do presidente norte-americano em relação aos imigrantes latinos como uma 

asneira. 
(B) comparar Barack Obama a um deus, tendo em vista que o presidente possui o poder sobre a vida e a morte 

dos imigrantes latinos. 
(C) declarar vã a luta dos imigrantes latinos por uma vida digna nos EUA. 
(D) aventar a grande possibilidade de crescimento do Partido Republicano, em face da estupidez dos democratas. 
(E) ratificar a falsidade dos estereótipos atribuídos ao povo americano, haja vista a evidência de que não passam 

de uma estupidez forjada pelo resto do mundo. 
 
03. Considerando-se o contexto de produção e o veículo no qual foi publicado, pode-se afirmar que o texto lido 

pertence ao gênero: 
 
(A) editorial, pois apresenta a posição do jornal Folha de São Paulo com relação à imigração nos EUA, sendo 

escrito, quase sempre, por alguém da direção do jornal. 
(B) notícia, pois propaga uma informação relativamente curta, escrita numa linguagem clara, direta e concisa, 

abordando um tema atual. 

LÍNGUA PORTUGUESA 



Concurso Público – Edital 07/2014 – Cargo: Arqueólogo 

3 | P á g i n a  

 

(C) artigo de opinião, pois mostra a argumentação de um articulista do jornal defendendo suas ideias a respeito de 
um tema atual e de interesse coletivo. 

(D) crônica, pois conta a história da imigração nos Estados Unidos sem obedecer a muitas regras. É, portanto, um 
texto leve, criativo e de leitura fácil. 

(E) reportagem, pois aborda a temática da imigração de forma exaustiva e profunda, utilizando um estilo narrativo, 
mais descritivo e humanizado. 

 
04. Também é falsa a ideia de que imigrantes drenam recursos do “welfare state” (linhas 15 e 16). A expressão 

assinalada foi empregada em sentido figurado. Um segmento do texto em que se nota também sentido figurado é: 
 
(A) ... os latinos estão perdendo a paciência... (linha 03) 
(B) ... bateram o recorde de deportações... (linha 05) 
(C) ... patrulhas de caça a ilegais... (linhas 11 e 12) 
(D) ... tornando-se doadores líquidos do sistema. (linhas 17 e 18) 
(E) ... um país forjado por imigrantes... (linha 21) 

 
05. ... definir se a imigração é boa para o país (linhas 10 e 11).  

 
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em: 
 
(A) Ao que consta,... (linha 03).  
(B) Latinos são uma das mais fiéis bases de apoio do Partido Democrata. (linha 06) 
(C) Também é falsa a ideia... (linhas 15 e 16) 
(D) ... foi a imigração que evitou que... (linha 19) 
(E) ... a demografia americana evoluísse para perfis perigosos... (linha 19)  

 
06. Barack Obama expulsou mais de 2 milhões de imigrantes nos últimos cinco anos. Transpondo-se a frase acima 

para a voz passiva, a forma verbal resultante será 
 
(A) eram expulsos. 
(B) era expulso. 
(C) foram expulsos. 
(D) foi expulso. 
(E) fora expulso. 

 
07. Mas, mesmo que nada disso fosse verdade... (linha 20).  

 
O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado na frase acima está em: 
 
(A) ... foi a imigração que evitou que a demografia americana evoluísse... (linha 19) 
(B) ... os latinos estão perdendo a paciência com Barack Obama... (linha 03) 
(C) É improvável que se bandeiem para os republicanos... (linha 07) 
(D) ... o que pode causar dificuldades para os democratas... (linha 08) 
(E) ... concluiu que a imigração contribui... (linha 13) 

 
08. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente, com os necessários ajustes, foi realizada de 

modo INCORRETO em: 
  
(A) Os latinos estão perdendo a paciência = Os latinos estão perdendo-na. 
(B) Deixou de cumprir a promessa = Deixou de cumpri-la. 
(C) Pode causar dificuldades para os democratas = Pode causar-lhes dificuldades. 
(D) Elevar o nível de vida dos trabalhadores americanos = Elevar-lhes o nível de vida. 
(E) Usam parcela reduzida dos serviços = Usam-na.  

 
09. Não é, porém, o aspecto eleitoral que me interessa aqui, mas a questão mais substantiva de definir se a imigração 

é boa para o país (linhas 10 e 11). Os elementos grifados remetem, respectivamente, à ideia de 
 
(A) comparação – adversidade – intensidade.  
(B) explicação – conclusão – adição. 
(C) adversidade – comparação – adição. 
(D) adversidade – adversidade – adição. 
(E) adversidade – adversidade – intensidade.  
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10. A frase em que as regras de concordância NÃO estão plenamente respeitadas é: 
 

(A) Cada um dos imigrantes que moram nos Estados Unidos sobrevivem de forma precária, sem terem acesso 
aos serviços básicos oferecidos pelo Estado. 

(B) Estados Unidos é uma nação poderosa por conta da imigração. 
(C) Fui eu quem elaborou essas teorias sobre a imigração.  
(D) A maioria dos imigrantes mais esclarecidos possui um padrão de vida bastante desenvolvido, capaz de se 

adaptar a mudanças socioeconômicas, como inflação e desabastecimento de produtos. 
(E) Uma multidão de imigrantes invadiu os Estados Unidos. Não pagam impostos nem respeitam as leis como 

deveriam. 
 
 
 
 
11. A lei 8.112/90 regula os adicionais a que os servidores público federais fazem jus. Com relação a estes adicionais, 

é INCORRETO dizer que: 
 

(A) o serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) 
horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora 
como cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 

(B) o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 30% (trinta por cento) em relação à hora normal 
de trabalho. 

(C) independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional 
correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias. 

(D) somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, 
respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada. 

(E) 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 um adicional sobre o vencimento do cargo 
efetivo. 

 
12. O direito de petição do servidor público federal está resguardado pela lei 8.112/90. É assegurado ao servidor o 

direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo, sendo cabível pedido de 
reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser 
renovado. Do indeferimento do pedido de reconsideração pode ser interposto Recurso. Diante desta afirmação, é 
INCORRETO afirmar que: 

 
(A) o prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. 
(B) o recurso deverá ser sempre recebido  com efeito suspensivo. 
(C) o direito de requerer prescreve em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de 
trabalho. 

(D) o pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. 
(E) a administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. 

 
13. Com relação ao processo administrativo disciplinar destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração 

praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre 
investido, de acordo com a lei 8112/90, é INCORRETO afirmar que: 

 
(A) sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 

(trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em 
comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. 

(B) como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a 
autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, 
pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração. 

(C) extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora não poderá determinar o registro do fato nos 
assentamentos individuais do servidor. 

(D) o inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com 
a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

(E) o servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado 
voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. 

 

LEGISLAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO 
ÚNICOÚNICO 
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14. Pela lei 8.112/90, é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às 
Forças Armadas. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado 
o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias. Felismino Custódio Praça, servidor público, afastou-se do 
serviço público federal e exerceu por 8 anos cargo em comissão em Município brasileiro, retornando, 
posteriormente à suas atividades no âmbito federal. sobre o tempo de afastamento de Felismino, é CORRETO 
afirmar que: 

 
(A) não poderá ser contado como efetivo exercício no serviço público federal. 
(B) só poderá ser contado pela metade como efetivo exercício no serviço público federal. 
(C) só será contado para efeito de aposentadoria no serviço público federal. 
(D) será contado integralmente como efetivo exercício no serviço público federal. 
(E) só será contado para efeito de disponibilidade no serviço público federal. 

 
15. Cremilda Apolinário Bezerra, servidora federal efetiva do Ministério da Fazenda, ocupa cargo de comissão na 

organização administrativa do órgão. No exercício de suas atividades possui várias informações sigilosas e 
relevantes para a Administração Pública Federal. Pretendendo agradar amigos, Cremilda revela importante 
segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Dentro do regime disciplinar ao qual está submetido o servidor 
público federal, Cremilda é processada administrativamente e considerada, ao final do trânsito em julgado, 
responsável e culpada. Diante das punições administrativas previstas na lei 8.112/90, independente de outras 
providências que poderão ser tomadas do ponto de vista civil e criminal, Cremilda deverá ser punida com 

 
(A) advertência e perda do cargo em comissão.  
(B) suspensão  e perda do cargo em comissão. 
(C) destituição do cargo em comissão. 
(D) exoneração do cargo público. 
(E) demissão do cargo público. 

 
 
 
 
 
 
16. Sobre o sistema operacional Windows XP (Português Versão Padrão do Fabricante), leia as afirmações abaixo. 
 

I. O comando de teclado Ctrl+Esc abre o menu iniciar; 
II. O Internet Explorer é a ferramenta mais adequada para gerenciar arquivos; 
III. O sistema de arquivos padrão é o EXT3. 
 
Assinale a opção CORRETA. 
 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas I e II estão corretas. 
(C) Apenas I e III estão corretas. 
(D) Apenas II e III estão corretas. 
(E) Todas estão corretas. 

 
17. Sobre os aplicativos do pacote BrOffice.org (Português Versão Padrão do Fabricante), leia as afirmações abaixo e 

marque a opção CORRETA. 
 

I. No Writer é possível salvar arquivos do tipo txt; 
II. No Calc é possível salvar documentos com uma senha; 
III. Através do Impress é possível criar e editar arquivos pdf. 
 
Assinale a opção CORRETA. 

 

(A) Apenas I está correta. 

(B) Apenas I e II estão corretas. 

(C) Apenas I e III estão corretas. 

(D) Apenas II e III estão corretas. 

(E) Todas estão corretas. 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
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18. A sigla usada para representar os conjuntos de estratégias com o objetivo de potencializar e melhorar o 
posicionamento de um site nas páginas de resultados nos sites de busca é:  

 
(A) CEO. 
(B) SEO. 
(C) CHIEF. 
(D) SEACHER. 
(E) CDO. 

 
19. Sobre o conceito, uso e configuração de um firewall, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) Pode ser implementado via hardware ou software. 
(B) Permite aplicar uma política de segurança à rede a qual está conectado, controlando o fluxo de pacotes. 
(C) No firewall que implementa a filtragem estática, os dados são bloqueados ou liberados meramente com base 

nas regras, não importando a ligação que cada pacote tem com outro. 
(D) Quando configurado corretamente, também impede as colisões de pacotes melhorando o desempenho da 

rede. 
(E) Um firewall de filtragem de pacotes está vulnerável ao IP spoofing. 

 
20. Uma autenticação é caracterizada como forte quando estão presentes dois ou mais itens dos seguintes fatores: 
 

(A) Senha, criptografia, certificado digital.  
(B) Disponibilidade, confidencialidade, confiabilidade.  
(C) Onde você está, em quem você confia, criptografia.  
(D) O que você é, o que você sabe, o que você tem.  
(E) O que você é, criptografia, em quem você confia.  

 

 

 
 
 
21. Os vestígios cerâmicos podem ser encontrados em vários sítios arqueológicos. No Brasil, o surgimento destes 

vestígios varia muito de um lugar para outro, entretanto os mais antigos achados cerâmicos brasileiros datam de 
períodos: 

 
(A) anteriores a 32.000 anos. 
(B) entre 32.000 anos e 20.000 anos B.P. 
(C) entre 20.000 anos e 15.000 anos B.P. 
(D) entre 15.000 anos e 3.000 anos B.P. 
(E) entre 3.000 anos e 1.000 anos B. P. 

 
22. A cor mais frequente de pigmentos pré-históricos das pinturas rupestres é a vermelha, que pode estar em 

diferentes tonalidades, variando do alaranjado ao marrom. Todas são constituídas de ocre, que corresponde ao 
mineral: 

 
(A) Hematita ou hematite, que é o principal mineral de óxido de ferro. 
(B) Goethita, que é o principal mineral de óxido de ferro. 
(C) Magnetita, que é o principal mineral de óxido de ferro. 
(D) Limonita, que é o principal mineral de óxido de ferro. 
(E) Caolinita, que é o principal mineral de óxido de ferro. 
 

23. Um dos utensílios líticos mais antigos são os choppers, fabricados em seixos grosseiramente lascados em apenas 
um dos lados e encontrados em diferentes sítios arqueológicos. É CORRETO afirmar: 

 
(A) No Brasil, nunca foram encontrados tais vestígios. 
(B) Tais instrumentos só foram encontrados na África. 
(C) No sitio Toca do Boqueirão da Pedra Furada, Piauí, foram encontrados e datados tais vestígios de 50.000 

anos B. P., sendo portanto os mais antigos instrumentos das Américas. 
(D) No Brasil, só foram encontrados em Minas Gerais, no sítio Lagoa Santa. 
(E) São os instrumentos mais comuns nos Sambaquis. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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24. Com o passar dos anos, o homem aprimorou a técnica de produção de instrumentos líticos, utilizando rochas 
como o sílex, a calcedônia, o quartzito, a obsidiana, cristais de rochas e outras. Os instrumentos lascados mais 
comuns são: 

 
(A) Os raspadores, os furadores, as pontas de projétil, as lesmas e as facas. 
(B) Os raspadores, os furadores, as pontas de projétil, os machados semilunares e as facas. 
(C) Os batedores, os furadores, as boleadeiras, as lesmas e as facas. 
(D) Os batedores, os machados, as pontas de projétil, as lesmas e as facas. 
(E) Os raspadores, os furadores, as pontas de projétil, as boleadeiras e as facas. 
 

25. Após o período pleistocênico, o homem muda a técnica de fabricação de instrumentos líticos: surge o polimento. A 
matéria-prima era desbastada por lascamento, para obter a forma desejada e, em seguida, polida. O polimento 
era feito friccionando a peça contra a rocha, utilizando-se também de água e areia para acelerar o processo. Os 
instrumentos polidos mais comuns são: 

 
(A) As mãos de pilão, as machadinhas, os batedores, e as boleadeiras. 
(B) Os raspadores, os furadores, as boleadeiras, as lesmas e as facas. 
(C) As mãos de pilão, as machadinhas, os batedores, os raspadores e as lesmas. 
(D) Os batedores, as machadinhas, os raspadores, os perfuradores e as boleadeiras. 
(E) Os furadores, as facas, os batedores, os perfuradores e as boleadeiras. 

 
26. A cerâmica era usada como utensílio doméstico na forma de vasilhas, panelas, assadores etc. e também como 

objeto ritual, na forma de estatuetas, adornos e urnas funerárias. Era fabricada a partir de técnicas diversas, como 
 

(A) alisado, moldagem e modelagem. 
(B) prensa, roletagem e moldagem. 
(C) picoteamento, alisado e roletagem. 
(D) roletagem, moldagem e modelagem. 
(E) prensa, moldagem e picoteamento. 

 
27. Segundo achados arqueológicos, no Brasil, existiram diferentes maneiras de enterrar os mortos. Alguns grupos 

praticavam enterramentos primários, ou seja, 
 

(A) enterravam os ossos do morto diretamente nas fossas, onde já haviam outros enterramentos. 
(B) depositavam o corpo em grandes potes cerâmicos e depois os enterravam. 
(C) primeiro deixavam apodrecer a carne e depois depositavam na urna apenas os ossos, sempre colocando a 

cabeça por último em posição superior e muitas vezes recobriam com uma cabaça. 
(D) colocavam os ossos do morto com alguns objetos pessoais, como material lítico, adornos ou instrumentos de 

caça ou musical. 
(E) preparavam o corpo com resinas, a fim de preservá-la por mais tempo. 

 
28. Dos estados brasileiros, alguns se destacam pela presença de importantes sítios de arte rupestre. São eles: 
 

(A) Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. 
(B) Piauí, Minas Gerais, São Paulo e Goiás. 
(C) Piauí, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Tocantins. 
(D) Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Paraíba. 
(E) Minas Gerais, Piauí, Bahia e Goiás. 
 

29. Em trabalhos de arqueologia de campo, são considerados procedimentos NÃO invasivos: 
 

(A) o georreferenciamento do registro arqueológico e o levantamento topográfico. 
(B) o nivelamento, a limpeza do terreno e algumas sondagens exploratórias. 
(C) a retificação de barrancos para transformá-los em perfis estratigráficos. 
(D) coletas comprobatórias de materiais arqueológicos, depositados na superfície do terreno. 
(E) sondagens e pequenas decapagens de 1 m². 

 
30. A arqueometria é um campo do conhecimento que lida com datações de materiais arqueológicos, dentre outros 

aspectos da relação entre a arqueologia e as ciências físico-químicas. Restos de fauna utilizados na alimentação 
das populações do passado podem ser datados por 

 
(A) luminescência oticamente estimulada. 
(B) termoluminescência. 
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(C) determinação da taxa de decaimento radioativo do potássio. 
(D) determinação da taxa de decaimento do rubídio para o estrôncio. 
(E) radiocarbono. 

 
31. No complexo arqueológico de Lapa Vermelha, em Lagoa Santa, município de Pedro Leopoldo, em meados de 

1970, a equipe franco-brasileira  de Minas Gerais encontrou na gruta IV o esqueleto batizado por Walter Neves de 
Luzia. Após estudos em laboratório da morfologia do crânio, em 1998, esse pesquisador concluiu que apresentava 
características similares à forma craniana encontrada na Austrália e na África. Esse fato levantou fortes 
questionamentos acerca do povoamento das Américas, uma vez que os índios que vivem em território brasileiro 
atualmente possuem características asiáticas. A teoria de povoamento abaixo que foi justificada pelo pesquisador 
para as características negroides de Luzia é: 

 
(A) [...] o homem americano migrou para a América há cerca de 15.000 anos e se deu somente  através do 

Estreito de Bering. 
(B) [...] Acredita que um grupo pode ter ido para a Oceania e outro grupo teria entrado na América pela Sibéria. 

Os asiáticos podem ter exterminado os africanos, devido à conquista de territórios ou caças. Para reforçar 
essa hipótese, o professor Richard Neave, da Universidade de Manchester, reconstituiu o crânio como tendo 
características negroides. Luzia seria uma mulher de feições negra, com nariz largo, olhos arredondados, 
queixos e lábios salientes, muito diferente dos povos de origem asiática, presentes quando da chegada do 
homem europeu. 

(C) [...] Através do Estreito de Bering, uma vez que com a pesquisa dos geneticistas Sérgio Danilo Pena e 
Fabrício Santos, foi confirmado o parentesco genético entre tribos de seis países americanos (Brasil, Peru, 
Argentina, Colômbia, México e Estados Unidos) e povoado nas Montanhas Altai, localizado entre a Sibéria, 
Rússia e Mongólia. 

(D) [...] Os primeiros habitantes teriam chegado ao continente há 12.000 anos depois de cruzar a Beríngia. Essa 
teoria apoia-se nos vestígios do sítio arqueológico de Clóvis ou Folsom 

(E) [...] Afirma-se que o homem, seguindo animas, passou pelo estreito de Behring e teria chegado à América do 
Sul. Para reforçar ainda mais essa teoria, as configurações cranianas de Luzia foram encontradas em fósseis 
de mais ou menos 9.000 anos perto da cidade colombiana de Tequendama e na Terra do Fogo, do outro lado 
do Estreito de Magalhães, territorialmente localizado no fim da América do Sul. 

 
32. Enfoques estratigráficos e sedimentológicos, buscando informações sobre as relações homem/meio físico e a 

formação do registro arqueológico são objetos do campo interdisciplinar da 
 

(A) etnoarqueologia. 
(B) etno-história. 
(C) geoarqueologia. 
(D) arqueologia da paisagem. 
(E) arqueometria. 

 
33. Do ponto de vista teórico-metodológico, pode-se dizer que hoje, no Brasil, as pesquisas arqueológicas seguem 

diferentes correntes, das quais as mais comuns são: 
 

(A) Etnográfica/estruturalista francesa e a processualista norte-americana. 
(B) Histórico-cultural, processualismo e pós-processualismo. 
(C) Histórico cultural e processualista. 
(D) Estruturalista e processualista. 
(E) Etnográfica e processualista. 

 
34. Uma importante área de estudo de sítios de arte rupestre é a arqueometria, que envolve métodos das ciências 

exatas no exame e análise dos pigmentos utilizados nas pinturas pré-históricas. No entanto, tal método é pouco 
utilizado para estudo de sítios de arte rupestre, pois 

 
(A) são métodos de análise destrutivos, que provocam a destruição dos painéis rupestres. 
(B) são métodos de análise elementar e estrutural, que respondem pouco a amostras pré-históricas. 
(C) são métodos de análise químico-mineralógicos, entretanto são caros e demandam profissionais capacitados 

para tanto. 
(D) não são apropriados para análise de painéis rupestres pré-históricos. 
(E) só podem ser utilizados com amostras orgânicas. 
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35. Indique a sequência abaixo que melhor caracteriza o planejamento ideal de uma atividade de campo de caráter 
regional. 

 
(A) Levantamento de registros cartográficos, decapagem, prospecção e escavação. 
(B) Levantamento bibliográfico, sondagem de subsuperfície, levantamento de informações orais e escavação. 
(C) Levantamento de informações orais, coleta superficial, prospecção e sondagem. 
(D) Levantamento de fontes documentais, prospecção, coleta superficial e escavação. 
(E) Tipologia de sítios, levantamento fotográfico, georreferenciamento e escavação. 

 
36. Entre os métodos de datação absoluta atualmente disponíveis para o estabelecimento de cronologias 

arqueológicas, indique a opção abaixo que destaca respectivamente métodos que permitem a datação direta de 
um vestígio arqueológico orgânico e outro inorgânico. 

 
(A) Potásio-argônio e radiocarbono. 
(B) Termoluminescência e séries de urânio. 
(C) Radiocarbono e séries de urânio. 
(D) Ressonância eletrônica de spin e potássio-argônio. 
(E) Radiocarbono e termoluminescência. 

 
37. As cartas patrimoniais da UNESCO orientam várias ações, visando à preservação do patrimônio cultural. Dentre 

várias há uma, redigida em 1980, que orienta sobre: “- O termo conservação designará os cuidados a serem 
dispensados a um bem para preservar-lhe as características que apresentem uma significação cultural. De acordo 
com as circunstâncias, a conservação implicará ou não na preservação ou na restauração, além da manutenção; 
ela poderá, igualmente, compreender obras mínimas de reconstrução ou adaptação que atendam às 
necessidades e exigências práticas. - o termo manutenção designará a proteção contínua da substância, do 
conteúdo e do entorno de um bem e não deve ser confundido com o termo reparação. A reparação implica a 
restauração e a reconstrução, e assim será considerada. - a preservação será a manutenção no estado da 
substância de um bem e a desaceleração do processo pelo qual ele se degrada. - a restauração será o 
restabelecimento da substância de um bem em um estado anterior conhecido [...]”. Tal documento corresponde à 

 
(A) Carta de Veneza (Itália). 
(B) Carta de Burra (Austrália). 
(C) Carta de Restauro (Itália). 
(D) Carta de Fortaleza (Brasil). 
(E) Carta de Paris (França). 

 
38. O trabalho de conservação de sítios de arte rupestre é uma atividade interdisciplinar, que foi definida por Jacques 

Brunet em 1985 como “um conjunto de atos destinados a prolongar a vida de uma obra ou de um objeto de arte. 
Necessita de investigação e eliminação das causas de alteração e para realizá-la, é preciso seguir, 
obrigatoriamente, alguns passos”. A sequência desses passos é: 

 
(A) Prospecção, Delimitação do Problema, Investigação. 
(B) Intervenção, Investigação em campo e laboratório, Diagnóstico, Monitoramento. 
(C) Investigação em campo, laboratório e gabinete, Diagnóstico, Intervenção, Monitoramento. 
(D) Prospecção, Diagnóstico, Exames e Análises, Intervenção. 
(E) Investigação em campo, laboratório e gabinete, Intervenção, Monitoramento, Diagnóstico. 

 
39. Os sítios arqueológicos fazem parte do patrimônio cultural brasileiro, segundo Artigo 216 da Constituição Federal, 

e são considerados bens da União (Artigo 20). São protegidos também por lei federal específica, que dispõe sobre 
os monumentos arqueológicos e pré-históricos e pelo Código Penal. Tal lei é a 

 
(A) Lei 3.924, de 26/07/61. 
(B) Lei 1.195, de 23/06/65. 
(C) Lei 2.988, de 15/08/70. 
(D) Lei 1.925, de 22/09/68. 
(E) Lei 2.877, de 08/11/02. 

 
40. A paleoantropologia elabora modelos sobre os processos culturais de formação do registro arqueológico por meio 

do estudo dos padrões de produção, distribuição, consumo e descarte da cultura material pelas sociedades atuais. 
Por sua vez, a tafonomia estuda 

 
(A) como outros agentes culturais atuam na formação, preservação e alteração do registro arqueológico. 
(B) como os agentes não-culturais atuam na formação, preservação e alteração do registro arqueológico. 
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(C) os carvões encontrados nas escavações arqueológicas. 
(D) os diferentes grãos evidenciados nos sítios arqueológicos. 
(E) os diferentes grupos humanos que habitaram um sítio arqueológico. 

 
41. Arqueologia histórica distingue-se da arqueologia pré-histórica no Brasil, por compreender o estudo das fontes 

arqueológicas, escritas, arquitetônicas e iconográficas relacionadas a grupos étnicos descendentes de populações 
europeias. Dentre os pesquisadores brasileiros que atuam em Arqueologia Histórica, destacam-se: 

 
(A) Niède Guidon, Gabriela Martin e André Prous. 
(B) Pedro Schimitiz; André Prous e Niède Guidon. 
(C) Gabriela Martin, Paul Rivet e Arno Kern. 
(D) Tania Andrade Lima, Arno Kern e Margarida Andreatta. 
(E) Annete Laming Emperaire, Tânia Andrade Lima e Eduardo Neves. 
 

42. As técnicas de execução de gravuras rupestres são variadas, entretanto as mais frequentes são: 
 

(A) Picoteamento, raspagem, polimento. 
(B) Picoteamento, percussão, decapagem. 
(C) Alisamento, decapagem, polimento. 
(D) Roletagem, alisamento, polimento. 
(E) Engobagem, decapagem, percussão. 

 
43. Segundo pesquisas arqueológicas realizadas nos anos 80, no Brasil há sítios arqueológicos que datam do 

Pleistoceno. São eles: 
 

(A) Toca do Boqueirão do Sítio da Pedra Furada (PI); Lagoa Santa(MG) e Alice Boer (SP). 
(B) Toca do Boqueirão do Sítio da Pedra Furada (PI); Lagoa Santa(MG) e  Pedra do Ingá (PB). 
(C) Toca do Boqueirão do Sítio da Pedra Furada (PI); Sítio do Meio (PI) e Pedra do Lagarto (PI). 
(D) Lagoa Santa(MG); Pedra do Ingá (PB) e Alice Boer (SP). 
(E) Gruta do Balé (MG); Toca do Garrincho (PI) e Pedra da Inscrição (PI). 

 
44. A arqueologia experimental pode fornecer importantes informações sobre os processos de produção e uso de 

cerâmica arqueológica, como por exemplo: 
 

(A) afirmar que a queima dos vasilhames vai produzir diferenças na qualidade dos vasilhames, ou seja, quanto 
maior a temperatura mais resistentes serão. 

(B) é impossível determinar a temperatura de queima de um objeto arqueológico que passou tanto tempo 
exposto a intempéries. 

(C) afirmar que diferenças na temperatura de queima dos vasilhames vão produzir padrões diferentes de 
oxidação. A queima em baixas temperaturas produzirá uma coloração escura do núcleo. 

(D) os objetos cerâmicos foram fabricados apenas por grupos humanos que habitavam regiões interioranas. 
(E) a queima dos vasilhames em altas temperaturas produzirá uma coloração escura do núcleo. 
 

45. Os vestígios de madeira carbonizados encontrados em sítios arqueológicos são testemunhos de atividades 
naturais ou antrópicas que podem fornecer importantes dados acerca dos grupos humanos que as utilizaram ou 
produziram. A ciência que estuda este tipo de material é a: 

 
(A) Arqueoastronomia. 
(B) Arqueofísica. 
(C) Paleoparasitologia. 
(D) Antracologia. 
(E) Carpologia. 

 
46. Quando fornecida autorização para um arqueólogo desenvolver uma pesquisa, segundo a Portaria nº 07 do 

IPHAN de 01/12/1988, é CORRETO afirmar que 
 

(A) “o arqueólogo designado coordenador do projeto será considerado, durante a realização das etapas de 
campo, fiel depositário do material recolhido ou do estudo que lhe tenha sido confiado e exige o 
cadastramento dos sítios, segundo cadastro próprio, encontrados durante os trabalhos de campo”. 

(B) “o arqueólogo designado coordenador dos trabalhos deverá indicar a instituição que será considerada fiel 
depositária do material recolhido nos trabalhos de campo e exige o cadastramento dos sítios, segundo 
cadastro próprio, encontrados durante os trabalhos de campo”. 
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(C) “a empresa que assinou o endosso institucional e financeiro será considerada, durante a realização das 
etapas de campo, fiel depositária do material recolhido ou do estudo realizado pelo coordenador dos 
trabalhos de campo”. 

(D) “o arqueólogo designado coordenador dos trabalhos de campo será considerado, durante a realização das 
etapas de campo, fiel depositário do material recolhido ou do estudo que lhe tenha sido confiado”. 

(E) “todos os arqueólogos da equipe serão considerados, durante a realização das etapas de campo, fiéis 
depositários do material recolhido ou do estudo que lhe tenha sido confiado e exige o cadastramento dos 
sítios, segundo cadastro próprio, encontrados durante os trabalhos de campo”. 

 
47. Do ponto de vista teórico-metodológico, a pesquisa arqueológica segue algumas correntes, todas passíveis de 

críticas; entretanto, há uma que, apesar de muito criticada, continua sendo utilizada, pois, segundo teóricos da 
área, “parte do pressuposto de que a cultura seja homogênea e de que as tradições passam de geração a 
geração, sendo assim possível tentar determinar os antepassados dos germanos ou dos guaranis”. Este modelo é 
o 

 
(A) Histórico-cultural. 
(B) Processualista. 
(C) Pós-processualista. 
(D) Arqueométrico. 
(E) Nenhuma das opções. 

 
48. A Arqueologia Egípcia e Egiptologia são essencialmente diferentes, pois possuir formação na segunda não habilita 

ninguém a exercer a primeira, uma vez que a Arqueologia é uma disciplina que necessita de um treino bastante 
específico tanto em termos teóricos como práticos. Dessa forma, a Egiptologia busca estudar 

 
(A) especialmente os hieróglifos egípcios, a exemplo da Pedra de Roseta, fragmento de uma estela de 

granodiorito do Egito Antigo. 
(B) a cultura material da civilização egípcia encontrada após escavações arqueológicas. 
(C) estudo fenomenológico e sensorial da relação homem X meio da civilização faraônica. 
(D) a extinta civilização egípcia, tratando-se de uma especialização agregada com outras disciplinas, tais como a 

própria Arqueologia ou História, Artes, Literatura etc., que tem suas bases na Filologia. 
(E) fundamentalmente os pigmentos utilizados nas pinturas parietais pela civilização faraônica.  

 
49. Pesquisadores egiptólogos descobriram em laboratório que, a partir da mistura do mineral goethita juntamente 

com outros aglutinantes, eles formaram a coloração preta, que era base para a grande maioria dos desenhos 
egípcios. A Arqueologia Brasileira cresceu muito entre as décadas de 70 e 80, principalmente pelo surgimento de 
grandes projetos acadêmicos regionais, cuja principal característica foi a produção dos primeiros trabalhos em 
nível de mestrado e doutorado. A partir dos anos 1990, este cenário mudou bastante, surgindo uma nova 
modalidade de Arqueologia - Arqueologia por contrato ou prestação de serviços, vinculada ao licenciamento 
ambiental. Hoje se pode afirmar que tal fato 

 
(A) provocou um equilíbrio no cenário da Arqueologia nacional, uma vez que fez crescer junto a Arqueologia 

Acadêmica. 
(B) provocou um desequilíbrio no cenário da Arqueologia nacional, uma vez que fez crescer a Arqueologia de 

Contrato. 
(C) provocou um equilibro no cenário da Arqueologia nacional, mantendo em equilíbrio as duas modalidades de 

investigação. 
(D) forçou a regulamentação da profissão de arqueólogo. 
(E) incentivou a migração de muitos arqueólogos estrangeiros para o Brasil, principalmente da América Latina. 

 
50. Quando Meggers e Evens pesquisaram Sambaquis da Ilha de Marajó, observaram que, em cada teso, havia 
 

(A) unicamente cerâmica ricamente decorada. 
(B) além de urnas funerárias, faiança portuguesa e moedas. 
(C) apenas cerâmica utilitária. 
(D) grandes quantidades de descartes, inclusive de cerâmica ricamente decorada. 
(E) urnas funerárias e cerâmica ricamente decorada, enquanto a maioria só apresentava cerâmica utilitária. 

 


