24º PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS
CADERNO DE QUESTÕES

CIÊNCIAS SOCIAIS/
ANTROPOLOGIA
Prezado(a) candidato(a),
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO, enquanto aguarda o sinal de início da prova:
1.

Aguarde a autorização do fiscal de sala para início da prova;

2.

O caderno de provas deverá conter 20 (vinte) questões do tipo múltipla escolha, distribuídas nas páginas 2 a 4; havendo
qualquer anormalidade, solicite a imediata substituição ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações formuladas após o
início da prova;

3.

Só há uma resposta certa por questão objetiva, assinale-a na folha de respostas preenchendo completamente o quadro
correspondente à letra escolhida com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Atenção: é preciso preencher por
completo conforme o desenho onde, no exemplo, está assinalada a alternativa “E”:

4.

Não haverá substituição das folhas de respostas;

5.

Não será permitido o uso de telefone celular ou qualquer outro aparelho de comunicação, que deverão permanecer
desligados durante a prova;

6.

Não será permitida consulta a impressos ou equipamentos elétricos ou eletrônicos;

7.

É proibido o uso de Smart Watch durante a prova, devendo o candidato desligar e retirar do pulso, guardando-o junto com
seus pertences.

8.

Durante a realização das provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do fiscal de
sala. Nesse período, também não será permitido o empréstimo de qualquer material entre candidatos, mesmo entre os que
já tenham terminado as provas;

9.

A prova terá duração de 3 (três) horas e ao final do tempo previsto as Folhas de Respostas serão recolhidas, ainda que
parcialmente preenchidas. Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação;

10. Será eliminado do concurso o candidato que faltar com o respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das
provas e/ou com os demais candidatos, for flagrado utilizando-se de qualquer meio em tentativa de burlar a prova, for
responsável por falsa identificação pessoal, ausentar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal ou
retirar da sala as Folhas de Respostas;
11. Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe as suas folhas de respostas e deixe o local de
provas;
12. O candidato poderá levar o caderno de questões após 2h30 (duas horas e trinta minutos) de prova;
13. Após conferir sua prova e folha de resposta, assine nos locais indicados.
Boa prova! Escreva seu nome por extenso no campo abaixo:
CANDIDATO(A):
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Questão 4) Sobre locuções verbais, analise as proposições
abaixo e responda a seguir:

Questão 1) Quanto às regras sobre crase, responda qual a
alternativa INCORRETA:

I - Nas locuções verbais, o verbo flexionado é denominado
verbo auxiliar.

a) Devemos obedecer às normas internas.

II - Locuções verbais estão presentes nos tempos compostos
que,representados por mais de um verbo, são formados por
um verbo auxiliar flexionado em pessoa, número, tempo e
modo, seguido de outro, principal, no particípio.

b) Estranhamente, à medida que o tempo passava, sentia-se
mais revigorado.
c) Haverá ocorrência de crase no caso de indicação de horas
exatas.

III - Os verbos ser, ter e haver são empregados como verbos
principais, nas locuções verbais.

d) A crase será obrigatória antes de pronomes possessivos
acompanhados de palavras femininas.

IV - A expressão “conjugação perifrástica” indica uma
construção de locução verbal em que o verbo auxiliar é
utilizado no gerúndio ou infinitivo, podendo expressar
finalização ou começo de uma atividade.

e) Os indiciados não estavam dispostos a colaborar.
Questão 2) A palavra se é empregada basicamente como
pronome ou conjunção. Julgue as situações propostas abaixo
quanto à concordância verbal, e responda qual a
INCORRETA:

a) Apenas a proposição IV está correta.
b) Apenas as proposições I e II estão corretas.

a) Ali ainda se viam grandes florestas.

c) Apenas as proposições I e III estão corretas.

b) Precisam-se de funcionários especializados.

d) Todas as proposições apresentadas estão incorretas.

c) Não se sabe se ela voltará para casa hoje.

e) Todas as proposições apresentadas estão corretas.

d) Estrela considerou-se culpada pelo acidente.
e) Consertam-se roupas.

Questão 5) Considerando as frases a seguir, julgue onde há
erro de concordância, de acordo com a gramática normativa
de língua portuguesa:

Questão 3) Sobre o Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, leia as afirmativas e responda a seguir:

a) Era falso o anel e a pulseira.

I - O projeto de texto de ortografia unificada de língua
portuguesa foi proposto em defesa da unidade essencial da
língua portuguesa e para o seu prestígio internacional.

b) Era falsa a pulseira e o anel.
c) Estava limpos as salas e o escritório.
d) Estudei as línguas inglesa e alemã.

II - A existência de duas ortografias oficiais da língua
portuguesa, a lusitana e a brasileira, tem sido considerada
como largamente prejudicial para a unidade intercontinental
do português e para o seu prestígio no Mundo.

e) Estavam limpas as salas e o escritório.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

III - São países signatários do Acordo Ortográfico a
República Popular de Angola, a República Federativa do
Brasil, a República de Cabo Verde, a República da GuinéBissau, a República de Moçambique, a República Portuguesa
e a República Democrática de São Tomé e Príncipe.

Questão 6) Qual é o objeto da Antropologia?
a) É o estudo das civilizações antigas, com base em vestígios
materiais;

IV - Entre as principais mudanças, está a ampliação do
alfabeto oficial para 26 letras, com o acréscimo do k, w e y,
então usadas em várias palavras do idioma, como nomes
indígenas e abreviações de medidas.

b) É o estudo das sociedades primitivas, seus costumes e
crenças;
c) É o estudo da evolução humana;
d) É o estudo de todos os seres vivos;

a) Apenas a afirmativa IV está correta.

e) É o estudo do homem como ser biológico, social e cultural.

b) Apenas a afirmativa IV está incorreta.
c) Apenas a afirmativa III está incorreta.

Questão 7) Qual foi a escola antropológica que propôs o
método clássico de etnografia e adotou o trabalho de campo
para a realização das análises?

d) Todas as afirmativas estão incorretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Antropologia Interpretativa.
b) Evolucionista.
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e) Culturalismo Norte-Americano.
Questão 13) Assinale a resposta INCORRETA sobre o
relativismo cultural:

Questão 8) Quem foi o pioneiro do método de observaçãoparticipante e do paradigma funcionalista, e consolidou a
Antropologia como uma disciplina acadêmica com objeto,
método, teoria e instituições próprios?

a) o relativismo cultural destaca o caráter singular de cada
cultura;
b) o relativismo cultural compreende a cultura a partir dos
códigos que ela apresenta;

a) Bronislaw Malinowski.
b) Roberto da Matta.

c) O relativismo cultural hierarquiza os costumes, práticas e
crenças de povos distintos;

c) Lévi-Strauss.

d) O relativismo cultural se opõe à categorização de culturas
como “superiores” ou “inferiores”;

d) Émile Durkheim.
e) Clifford Geertz.

e) A perspectiva expressa na ideia de relativismo cultural não
tem como origem o pensamento do antropólogo Marshall
Sahlins.

Questão 9) Quais são os principais métodos de estudo da
Antropologia?
a) A etnografia e a etnologia;

Questão 14) Assinale a resposta INCORRETA: Na obra
“Cultura e Razão Prática", o antropólogo americano Marshall
Sahlins

b) A coleta, a organização e a avaliação crítica de dados
relacionados a acontecimentos passados;

a) Critica o pressuposto de que as culturas humanas são
elaboradas a partir da atividade prática e, principalmente, com
esteio em interesses utilitários.

c) A etno-história e a historiografia;
d) A arqueologia e a genealogia;
e) A historiografia e a arqueologia.

b) Enfoca as relações entre ação produtiva e ordem simbólica
no entendimento das sociedades humanas.
c) Analisa a "razão prática" e a "cultura" como noções
polares, agregadoras de posições diversas da antropologia e
das ciências humanas de um modo geral.

Questão 10) Nas pesquisas de campo os antropólogos
realizam:
a) Uma observação subjetiva;

d) Considera a razão simbólica como a qualidade específica
da experiência humana, cuja condição de existência é a
significação.

b) Uma observação participante;
c) Uma observação objetiva;

e) Demonstra a insuficiência dos pressupostos analíticos do
marxismo e do estrutural-funcionalismo para a compreensão
de determinadas realidades sociais.

d) Uma observação distanciada;
e) Uma observação fragmentada.
Questão 11) Qual foi a primeira corrente da antropologia?

Questão 15) No livro “Tristes Trópicos” o antropólogo
francês Claude Lévi-Strauss:

a) Funcionalista;

d) Difusionista;

a) Enfoca os trabalhos etnográficos realizados no interior do
Brasil entre os anos de 1935 e 1938, com as tribos Caduveo,
Bororo, Nanbikwara e Tupi-Kawahib e, posteriormente, na
Índia e no Paquistão;

e) Interpretativa.

b) Desenvolve uma análise estruturalista sobre o totemismo;

b) Evolucionista;
c) Pós-moderna;

c) Desenvolve o princípio da reciprocidade;
d) Analisa um conjunto de mitos de diferentes povos
indígenas das Américas;

Questão 12) "Os habitantes dos países europeus são muito
cultos”. Que tipo de pensamento ou explicação sobre a
cultura essa frase exemplifica?

e) Partindo do mito de referência do "desaninhador de
pássaros", dos indígenas Bororo do Brasil Central, reproduz
centenas de narrativas de todo o continente americano em
torno do tema da “conquista da cultura”.

a) Bom senso;
b) Senso crítico;
c) Senso comum;
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Questão 16) Em “O Grupo Étnico e suas Fronteiras”, Fredrik
Barth:

c) Indica que para compreender a ciência antropológica é
necessário observar o que os seus praticantes fazem;

a) Defende que os atores utilizam as identidades étnicas para
categorizar a si próprios e a outros, sem o propósito de uma
interação;

d) Concebe a Antropologia Interpretativa como um
conhecimento científico cumulativo, em perpétua construção,
e cujos resultados são frequentemente contestáveis;

b) Se contrapõe ao pressuposto de que o isolamento
geográfico e social favorece a diversidade cultural;

e) Afirma que os significados dos comportamentos humanos
não são compartilhados pelos indivíduos que convivem em
determinados contextos.

c) Define grupos étnicos como grupos que não compartilham
valores culturais fundamentais;
d) Nega o o caráter transacional das organizações e das
identidades sociais, especialmente a etnicidade;

Questão 20) No livro O Trabalho do Antropólogo (1998),
Roberto Cardoso de Oliveira problematiza os limites dos
método antropológicos diante do exercício da compreensão
hermenêutica. Um desses limites, apontados pelo autor, é que:

e) Critica a ideia do indivíduo como foco de pesquisa
antropológica e a sua valorização como agente.

a) Há uma dimensão da realidade que escapa dos métodos
correntes em nossa disciplina, tais como o método
genealógico, o de redes (networks), o de drama (drama
analysis), os métodos formais da “Etno-Science”,os métodos
formalizantes do estruturalismo, e muitos outros, voltados
para assegurar a objetividade das investigações, o caráter
científico do trabalho antropológico;

Questão 17) Assinale a resposta CORRETA. Segundo o
antropólogo brasileiro João Pacheco de Oliveira:
a) Os modelos analíticos da antropologia devem, em suas
pesquisas, enfatizar a coesão, na hierarquia ou numa ordem
estrutural, dos povos indígenas;

b) Nas monografias pós-modernas observa-se uma insistente
presença do autor, do pesquisador, o que lhes confere um
caráter excessivamente intimista;

b) Em suas pesquisas com os Ticuna enfocou a política como
parte integrante de uma rede de relações de dependência
estabelecidas pelos líderes indígenas com pessoas e
instituições não indígenas;

c) Os antropólogos de hoje utilizam qualquer método ou
métodos que considerem adequados às estratégias de suas
pesquisas;

c) A noção de “situação histórica” (1977) estabelece que a
cultura não deve ser estudada de forma destilada, nem como
uma abstração atemporal, mas sempre em suas atualizações
porém sem considerar os contextos de poder em que opera
concretamente;

d) Desde Descartes o método passou a ser a condição
indispensável para o conhecimento. E esse cartesianismo
ainda marca tudo o que pode receber a chancela de científico;

d) A neutralidade é um princípio fundamental para a
realização da pesquisa antropológica;

e) O esquema conceitual presente na mente do antropólogo
constitui uma prisma por meio do qual a realidade observada
sofre um processo de refração.

e) O trabalho de campo não pressupõe uma associação entre o
pesquisador e os pesquisados, nem a criação de uma relação
dialética de confiança e consentimento.
Questão 18) Que antropólogo propôs que as culturas devem
ser interpretadas como textos?
a) Franz Boas.
b) Bronisław Malinowski.
c) Marshall Sahlins.
d) Eduardo Viveiro de Castro.
e) Clifford Geertz.
Questão 19) Assinale a opção CORRETA: No livro A
Interpretação das Culturas, o antropólogo referido na
Questão 18:
a) Defende o emprego ilimitado do conceito de cultura para a
área da Antropologia;
b) Define a antropologia como uma ciência experimental, em
busca de leis;
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