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CARGO 

Nº DE INSCRIÇÃO 
 

NOME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas: 

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo.............. 25 questões 

- Legislação .....................................................................................  5 questões 

 

A T E N Ç Ã O 

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a 

prova. 

2. O cartão contém duas partes: 

1. Uma é para assinalar as respostas, devidamente desidentificada. 

2. A outra com a identificação do candidato. Nesta parte, confira seus dados (nº de inscrição, 

nome e cargo) e assine no local indicado. 

3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao 

fiscal de sala. 

4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva. 

5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à 

resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à 

resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente 

desclassificado. 

6. A interpretação das questões é parte integrante da prova. 

7. Questão rasurada será anulada. 

8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

BOA PROVA! 
 

 

 

 

 

RQUEÓLOGO A 13-1-2019 

CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO 
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1. O método de datação absoluta com C14 foi descoberto por Willard Libby nos anos de 1940 e impulsionou 

a precisão na definição de cronologias para os contextos arqueológicos. Atualmente, há diversas formas 
de se datar os contextos devido ao avanço tecnológico das últimas décadas. Das alternativas abaixo, 
assinale qual dos métodos não é de uso específico para datação de contextos arqueológicos: 
A.(   )  Espectrometria de Massas com Aceleradores (Accelerator Mass Spectrometry) 
B.(   )  Termoluminiscência 
C.(   )  Potássio-Árgon 
D.(   )  Difratometria de Raios X (LDRX) 

 
2. A Nova Arqueologia ou Arqueologia Processual surgiu nos Estados Unidos dos anos 1960 como uma 

oposição à perspectiva da Arqueologia tradicional vigente. Dentre seus expoentes, está o arqueólogo 
Lewis R. Binford, que publicou o artigo “Archaeology as Anthropology”, trabalho tido como conceitual à 
nova perspectiva teórica. Dentre as ideias apresentadas nas alternativas a seguir, assinale a que melhor 
corresponde à Nova Arqueologia. 
A.(   )  A natureza da explicação arqueológica passa a ser explanatória, com o foco em processos 

culturais, através de uma abordagem quantitativa e pautada em responder questões levantadas 
através de hipóteses.  

B.(   )  A natureza da explicação arqueológica é pautada na explanação, acumulação do conhecimento 
acerca do tema estudado e regulado na autoridade do pesquisador para responder aos problemas 
levantados. 

C.(   )  Uma Arqueologia puramente quantitativa, pautada no acúmulo de dados e respaldada pela 
abordagem indutiva ao invés da dedutiva na reconstrução de histórias culturais. 

D.(   )  Uma Arqueologia pautada em projetos específicos com ênfase na descrição exaustiva dos 
achados arqueológicos e pautada na explicação histórica sobre dados simplesmente qualitativos. 

 
3. Oriunda da Geologia, a estratigrafia é o estudo dos processos de formação, acumulação e deposição de 

sedimentos em camadas, as quais são utilizadas para definir contextos e unidades arqueológicas. Dos 
princípios expostos abaixo, qual não pode ser considerado como componente do estudo estratigráfico na 
Arqueologia? 
A.(   )  Basicamente, camada mais recente é aquela que se sobrepõe a uma camada mais profunda. 
B.(   )  Uma camada sedimentar deposita-se de forma contínua e homogênea em todas as direções, até 

se dissipar ou encontrar a base original onde se formou. 
C.(   )  A deposição das camadas não é afetada por processos culturais decorrentes da inversão, 

proposital ou não, que altera a ordem das camadas. 
D.(   )  Os sedimentos formados em meios aquáticos depositam-se em camadas horizontais e paralelas 

à superfície terrestre. 
 
4. Assinale a alternativa que apresenta as principais correntes teóricas da Arqueologia. 

A.(   )  Arqueologia Histórico-cultural, Arqueologia Processual, Arqueologia Pós-processual e Arqueologia 
Simétrica. 

B.(   )  Arqueologia Evolucionista, Arqueologia Processual, Arqueologia Pós-processual e Arqueologia 
Preventiva. 

C.(   )  Arqueologia Histórica, Arqueologia Processual, Arqueologia Pós-processual e Arqueologia 
Simbólica. 

D.(   )  Arqueologia Materialista, Arqueologia Processual, Arqueologia Pós-processual e Arqueologia 
Colaborativa. 

 
 
 
 

C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo 
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5. O PRONAPA (Programa Nacional de Prospecções Arqueológicas) foi um dos primeiros grandes projetos 
de pesquisa arqueológica no Brasil (1964-1970), sob a tutela dos pesquisadores Clifford Evans e Betty 
Meggers do Smithsonian Institute. Entre os objetivos, metas e resultados do programa, assinale a 
alternativa incorreta. 
A.(   )  O objetivo principal do PRONAPA foi estudar a pré-história brasileira por meio de prospecções 

arqueológicas sistemáticas em grandes áreas, de modo a estabelecer, caracterizar e definir 
tradições e fases, e entender sua dispersão espacial e temporal. 

B.(   )  A definição de tradições, subtradições e fases foram resultados de escavações amplas em 
diversos sítios para evidenciação de contextos arqueológicos e com ênfase numa abordagem na 
Arqueologia regional.  

C.(   )  Uma das principais críticas realizadas ao PRONAPA foi a ausência da evidenciação de contextos 
arqueológicos e estruturas, sendo pautada apenas na realização de alguns cortes estratigráficos 
ou sondagens amostrais. 

D.(   )  No início do programa foi realizado o “Seminário de Ensino de Pesquisa em Sítios Cerâmicos”, o 
qual elaborou um quadro conceitual/classificatório com as diretrizes para caracterizar e definir os 
sítios a serem detectados e mapeados nos trabalhos de campo. 

 

6. Costumo comparar a teoria arqueológica a uma caixa de ferramentas. Entendo as diferentes teorias 
como ferramentas que podem ser mais ou menos adequadas ao que um pesquisador se propõe. Diante 
de um problema a resolver, é preciso abrir a caixa e buscar a ferramenta que melhor se ajusta ao 
trabalho a ser realizado. Se alguém precisar apertar um parafuso, vai necessitar uma chave de fenda, e 
neste caso um alicate será de todo inútil. Da mesma forma, para se bater um prego, um serrote será 
imprestável e só um martelo cumprirá bem essa função. E assim devem ser entendidas as teorias. No 
entanto, não raro ouço comentários que me sugerem que teoria arqueológica no Brasil é uma questão 
de fé: por exemplo, “sou processualista e me recuso a trabalhar com outra perspectiva”. Quando, na 
verdade, a questão deveria ser colocada em outros termos: “o processualismo é a ferramenta que 
melhor se adequa ao problema que tenho a resolver”. Também nunca é demais lembrar que recusas 
dessa natureza servem muitas vezes – e convenientemente – para encobrir desconhecimento e 
insuficiências. 

LIMA, Tânia Andrade de. Teoria arqueológica em descompasso no Brasil: o caso da Arqueologia Darwiniana. Revista de Arqueologia, 19, 
2006, p. 137. 

 

De acordo com o texto acima, é correto o que se afirma na alternativa: 

A.(   )  A autora faz uma analogia da teoria arqueológica à caixa de ferramentas, atribuindo que 
determinada perspectiva teórica deve ser entendida como uma ferramenta capaz de resolver 
todos os problemas levantados na Arqueologia. 

B.(   )  A autora assinala que o processualismo é a ferramenta mais adequada a resolver os problemas 
teóricos da Arqueologia. 

C.(   )  A autora faz uma crítica apontando que os pesquisadores brasileiros têm desconhecimento e 
insuficiências em teoria arqueológica. 

D.(   )  A autora expõe a ideia de que as diferentes teorias devem ser entendidas como ferramentas, que 
podem ser mais ou menos adequadas à execução de uma tarefa, do mesmo modo que as 
diferentes teorias podem atender mais ou menos ao que um pesquisador se propõe na sua 
pesquisa. 

 

7. Para a realização de atividades referentes à prospecção arqueológica, está correta a afirmação da 
alternativa: 
A.(   )  A elaboração de estudos prévios é desnecessária, visto que somente o olhar treinado do 

pesquisador pode reconhecer vestígios arqueológicos em campo. 
B.(   )  Uma pesquisa de prospecção arqueológica deve considerar métodos que combinem abordagens 

probabilísticas e oportunísticas de modo a contemplar o máximo possível da área estudada. 
C.(   )  As áreas com cobertura vegetal, sejam elas arbóreas ou pastagens, não podem ser prospectadas 

devido à impossibilidade de visualização da matriz sedimentar. 
D.(   )  Áreas de cultivo ou aradas não apresentam potencial arqueológico para realização de sondagens, 

pois os vestígios arqueológicos apresentam-se somente na superfície e estão descaracterizados 
do contexto original. 
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8. O conceito de tradição Neobrasileira, como proposto inicialmente pelos pesquisadores do PRONAPA, foi 

pautado em abranger o conjunto material cerâmico atribuído aos grupos do período colonial, fossem 
caboclos, africanos, indígenas ou europeus, gerando uma associação de diferentes etnias e identidades 
num só material. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta. 
A.(   )  A cerâmica da tradição Neobrasileira carrega elementos transculturais referentes aos encontros 

coloniais entre europeus e não europeus, mas sempre com a predominância de características 
europeias. 

B.(   )  A tradição Neobrasileira ou Colonial foi caracterizada principalmente pela herança indígena, 
sendo produto de processos de aculturação e simplificação das técnicas devido ao processo 
colonizador. 

C.(   )  Uma alternativa ao problemático conceito de tradição Neobrasileira foi a adoção da perspectiva 
de cerâmica de produção local/regional, pautando-se em processos transculturais, dado a 
complexidade dos contextos e dos grupos que estavam associados a esses conjuntos cerâmicos. 

D.(   )  O termo tradição Neobrasileira é problemático para ser trabalhado atualmente, visto que não é 
possível caracterizar adequadamente a cerâmica oriunda desses contextos. 

 

9. Das atividades atribuídas ao Arqueólogo, conforme estipulado pela Lei nº 13.653/2018, no Art. 3º, 
assinale a alternativa não correspondente. 
A.(   )  Planejar, organizar, administrar, dirigir e supervisionar as atividades de pesquisa arqueológica. 
B.(   )  Executar serviços de análise, classificação, interpretação e informações científicas de interesse 

arqueológico. 
C.(   )  Zelar pelo bom cumprimento da legislação que trata das atividades de Arqueologia no País. 
D.(   )  Prestar serviços de consultoria e assessoramento nas áreas de Arqueologia, História e Patrimônio 

Imaterial dentro dos processos de Licenciamento Ambiental. 
 

10. A Portaria do IPHAN nº 07/1988 estabelece que os pedidos de permissão e autorização da pesquisa 
arqueológica devem ser dirigidos ao IPHAN, assim como a comunicação prévia, acompanhados das 
informações de acordo com a alternativa: 
A.(   )  Uma lista dos sítios arqueológicos da área em estudo. 
B.(   )  As coordenadas UTM da área em que será realizada a pesquisa. 
C.(   )  Plano de trabalho científico para a pesquisa. 
D.(   )  Proposta de trabalho de acordo com a Portaria IPHAN nº 230/2002. 

 

11. A Ficha de Registro de Sítio Arqueológico do IPHAN prevê o preenchimento de uma série de itens que 
caracterizam o sítio arqueológico identificado e irá compor o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 
(CNSA). Dentre as alternativas abaixo, assinale a que corresponde às informações de maior importância 
nas avaliações de impactos ao patrimônio arqueológico. 
A.(   )  Coordenadas UTM do perímetro do sítio; nome do proprietário do terreno; categoria do sítio; tipo 

de artefatos encontrados; e filiação cultural dos artefatos. 
B.(   )  Coordenadas UTM do perímetro do sítio; grau de integridade; fatores de destruição; relevância do 

sítio; e medidas para preservação. 
C.(   )  Coordenada UTM central do sítio; dimensões do sítio; propriedade da terra; atividades 

desenvolvidas no local; e arqueólogo responsável pelo registro. 
D.(   )  Coordenada UTM central do sítio; compartimento topográfico; vegetação atual da área; contexto 

da deposição; e dimensões do sítio (em m2). 
 

12. De acordo com a IN/IPHAN nº 001/2015, assinale a alternativa que melhor define os procedimentos 
necessários para o processo de Licenciamento Ambiental quando há necessidade de avaliação de 
impacto aos bens arqueológicos. 
A.(   )  Submissão de FCA (Ficha de Caracterização da Atividade) ou documento equivalente; 

elaboração de TRE (Termo de Referência Específico) pelo IPHAN; elaboração de um Projeto de 
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico; publicação da Portaria no DOU (Diário Oficial 
da União) autorizando a pesquisa; Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico após realização dos trabalhos previstos; manifestação conclusiva emitida pelo 
IPHAN. 
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B.(   )  Submissão de FCA (Ficha de Caracterização da Atividade) ou documento equivalente; 
elaboração de TRE (Termo de Referência Específico) pelo IPHAN; elaboração de um Projeto de 
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico; ofício do IPHAN com recomendações e 
revisões ao Projeto; Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico e liberação 
da área emitida pelo Arqueólogo Coordenador. 

C.(   )  Elaboração de FCA (Ficha de Caracterização da Atividade) pelo IPHAN com caracterização do 
nível do empreendimento; elaboração de um Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico; Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico; Plano de Trabalho 
para atividades de Acompanhamento Arqueológico; Relatório de Avaliação de Impacto ao 
Patrimônio Arqueológico; anuência emitida pelo IPHAN. 

D.(   )  Elaboração de FCA (Ficha de Caracterização da Atividade); elaboração de TRE (Termo de 
Referência Específico) pelo IPHAN; elaboração de um Projeto de Avaliação de Impacto ao 
Patrimônio Arqueológico; publicação da Portaria no DOU (Diário Oficial da União) autorizando a 
pesquisa; Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico; Relatório de 
Acompanhamento Arqueológico; emissão de anuência da LAO (Licença Ambiental de Operação) 
do empreendimento pelo IPHAN. 

 
13. Para movimentação de bens arqueológicos no território brasileiro, devem ser observados os 

procedimentos previstos na Portaria IPHAN nº 195/2016. Sobre esses procedimentos, é correto o que se 
afirma na alternativa: 
A.(   )  Cabe ao IPHAN, após analisado o ofício com o pedido, preencher o Formulário de Solicitação de 

Movimentação de Bens Arqueológicos. 
B.(   )  O Formulário de Solicitação de Movimentação de Bens Arqueológicos constitui o único documento 

necessário para transportar materiais arqueológicos entre Estados. 
C.(   )  A instituição requerente à movimentação deverá encaminhar um ofício solicitando à 

Superintendência do IPHAN, localizada no Estado onde os bens arqueológicos se encontram, 
juntamente com o Formulário de Solicitação de Movimentação de Bens Arqueológicos e o 
arrolamento dos bens. 

D.(   )  Será recebida pelo IPHAN toda a documentação, bem como o arrolamento dos bens 
arqueológicos somente em meio digital, com o intuito de cumprir o prazo estabelecido de vinte 
(20) dias para manifestação do trâmite. 

 
14. Sobre a Lei Municipal nº 3.998/2015, que dispõe sobre a proteção do Patrimônio Arquitetônico, Histórico 

e Cultural do Município de Santo Ângelo, entre outras providências que discorre, é incorreto o que se 
afirma na alternativa: 
A.(   )  Propõe a realização, por parte do Poder Executivo, de um inventário e cadastro arquitetônico do 

município, com o intuito de preservação da fisionomia urbana da cidade e da identidade cultural. 
B.(   )  A Equipe do Patrimônio Arquitetônico, Histórico e Cultural (EPAHC), órgão autônomo e 

deliberativo vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, fica encarregada dos assuntos 
referentes ao inventário, à proteção, preservação, conservação e defesa do patrimônio cultural do 
município de Santo Ângelo. 

C.(   )  Cabe ao Poder Executivo garantir o bom andamento e a instrução dos processos de 
tombamento, o controle urbanístico dos bens tombados, o assessoramento técnico aos membros 
do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (COMPAHC), e o incentivo à 
continuidade dos trabalhos preservacionistas. 

D.(   )  Para efeito do tombamento de imóveis, das obras de conservação, reparação, restauração e 
reciclagem, essas atividades deverão ser executadas pela iniciativa privada, mediante projetos 
previamente submetidos à Secretaria de Cultura, aprovados e autorizados pela Câmara de 
Vereadores. 
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15. Conforme o Art. 21 da IN/IPHAN nº 001/2015, os projetos de Avaliação de Potencial de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico, para empreendimentos de Nível IV, contém: 
I. Contextualização arqueológica e etno-histórica da AID do empreendimento, por meio de 

levantamento de dados secundários, a partir de consulta à bibliografia especializada. 
II. Proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica da Área Diretamente 

Afetada – ADA, da Área de Influência Direta – AID, e da Área de Influência Indireta – AII do 
empreendimento. 

III. Mapas com a malha de sondagens a ser executada na Área Diretamente Afetada – ADA e na Área 
de Influência Direta – AID do empreendimento. 

 
Das sentenças acima, assinale a alternativa que indica a(s) correta(s): 
A.(   )  I, II e III estão corretas. 
B.(   )  Apenas I e III estão corretas. 
C.(   )  Somente a I está correta. 
D.(   )  Apenas I e II estão corretas. 

 

16. A Portaria Iphan nº 196/2016 discorre sobre a aprovação e recomendações para a Conservação de Bens 
Arqueológicos Móveis. Considere as sentenças abaixo, as quais abordam as responsabilidades dos 
coordenadores de pesquisa arqueológica. 

 

I. Os projetos de pesquisa apresentados ao Iphan deverão conter a especificação e previsão dos 
trabalhos a serem realizados, independentemente do tamanho das coleções, considerando que os 
gastos com os materiais necessários às atividades de análise e conservação podem variar ao longo 
das atividades. 

II. Os relatórios deverão apresentar os resultados das análises e o estado de conservação das coleções 
através do preenchimento das Fichas de Cadastro de Bem Arqueológico Móvel, bem como as 
recomendações a serem seguidas pela instituição de guarda. 

III. As informações associadas aos bens arqueológicos, como relatórios, cópias de caderno de campo, 
fotografias, fichas topográficas, fichas de análise, registros de áudio e/ou vídeo etc., deverão 
necessariamente ser encaminhadas pelo pesquisador às Instituições de Guarda e Pesquisa, para 
fins de interpretação e posterior contextualização do acervo na exposição e demais atividades. 

 

Dentre as sentenças acima, pode-se considerar: 
A.(   )  Todas as sentenças estão corretas. 
B.(   )  Apenas a II e a III estão corretas. 
C.(   )  Apenas a III está correta. 
D.(   )  Todas as sentenças estão incorretas. 

 

17. A Lei Municipal nº 1.658/1993 dispõe sobre a proteção de Sítios Arqueológicos, Pré-Históricos e 
Históricos no município de Santo Ângelo. Sobre essa lei, é correto afirmar, exceto: 
A.(   )  Os monumentos arqueológicos, pré-históricos ou históricos de qualquer natureza existentes no 

território de Santo Ângelo e todos os elementos que neles se encontram, ficam sob a guarda e 
proteção do Poder Público. 

B.(   )  A Lei supracitada inclui como monumento arqueológico, pré-histórico ou histórico, locais 
referentes às reduções jesuíticas. 

C.(   )  A posse e salvaguarda dos bens de natureza arqueológica, pré-histórica ou histórica constituem 
direito imanente de posse da pessoa ou instituição que fez a descoberta, desde que 
posteriormente sejam encaminhado a qualquer instituição de guarda devidamente reconhecida 
pelo IPHAN. 

D.(   )  Referente ao Sítio Arqueológico Redução Jesuítica de Santo Ângelo Custódio, em área urbana 
do município, o mesmo terá seu patrimônio cultural material recuperado previamente a quaisquer 
obras ou construções efetuadas na área, com o objetivo de ser analisado, interpretado e exposto 
no museu. 
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18. A Arqueologia Colaborativa é uma perspectiva de trabalho arqueológico, com um arcabouço teórico e 
métodos que buscam incluir comunidades tradicionais na pesquisa. Sobre isso, é correto o que se afirma 
na alternativa: 
A.(   )  A Arqueologia Colaborativa procura se aproximar da Antropologia, de forma a construir o saber 

considerando outras ontologias e com a participação das comunidades envolvidas, fazendo delas 
membros ativos na construção do conhecimento. 

B.(   )  A Arqueologia Colaborativa busca desenvolver a pesquisa, utilizando membros de comunidades 
tradicionais, como guias, para melhor identificar sítios arqueológicos. 

C.(   )  A Arqueologia Pública e a Colaborativa se assemelham devido a seus aspectos inclusivos e 
mediadores juntos às comunidades tradicionais, sendo que os objetivos de ambas perpassam por 
construir o conhecimento com a complementação das opiniões das populações diretamente 
envolvidas. 

D.(   )  A Arqueologia Colaborativa compreende uma forma de Arqueologia Pública, pois as atividades 
desenvolvidas consideram a interdisciplinaridade, participação de comunidades, educação 
patrimonial e trabalhos de campo conjuntos. 

 
19. A Arqueologia e a Antropologia estiveram intimamente ligadas aos processos de colonização dos 

séculos XIX e XX. As nações colonizadoras utilizaram os embasamentos científicos dessas disciplinas 
para justificar o domínio sobre culturas tidas como inferiores. Considerando esses antecedentes, é 
incorreto o que se afirma na alternativa: 
A.(   )  Um dos principais elementos que corroboraram para um discurso colonialista foi a adoção de uma 

perspectiva evolucionista, através da classificação das culturas e das eras tecnológicas, definindo 
estágios em que as nações eram classificadas conforme seu grau de evolução. 

B.(   )  A perspectiva descolonizadora da Arqueologia busca trabalhar com uma pesquisa despida dos 
valores colonizadores e eurocêntricos, pautando a organização de um saber, considerando os 
grupos subalternos como agentes, e atentando aos processos de poder constituídos na vida das 
pessoas e na construção do conhecimento. 

C.(   )  A Alemanha Nazista fez uso da Arqueologia como uma ferramenta para reforçar o discurso da 
soberania ariana, apresentando pesquisas em que os antepassados da Alemanha ocupavam e 
dominavam certos territórios e detinham superioridade tecnológica sobre outros grupos. 

D.(   )  A perspectiva descolonizadora na Arqueologia se concentrou nos estudos de contrapor as 
pesquisas tradicionais e de inverter o processo de construção do conhecimento, mostrando como 
a colonização foi um processo em que os grupos ameríndios estiveram passivos à invasão 
europeia. 

 
20. Na Arqueologia Brasileira, assim como em âmbito mundial, as discussões mais complexas da disciplina 

recaem sobre a origem e antiguidade de determinadas técnicas, contextos e organizações sociais. 
Discussões também recaem sobre a origem e chegada do homem, da agricultura, da vida sedentária e 
da organização de estado. Considerando essas discussões no cenário brasileiro, assinale a alternativa 
correta. 
A.(   )  As terras baixas sul-americanas não comportavam condições para o estabelecimento de 

organizações complexas nem para a formação de sociedades estatais, devido às condições 
ambientais e à constante pressão demográfica oriunda de outros grupos. 

B.(   )  Conforme os modelos difusionistas, as expansões dos grupos de origem Arawak e Carib foram 
limitadas ao norte amazônico devido ao conflito com os grupos de origem Tupi, preponderantes na 
Amazônia Central e Ocidental.  

C.(   )  As grandes aldeias circulares do Brasil Central e do Xingu caracterizam-se por complexos 
isolados em meio à floresta e pautados em modelos originários da Amazônia, associados a 
grupos da tradição Aratu. 

D.(   )  Dentre as cerâmicas mais antigas da América do Sul, um desses contextos encontra-se na 
Amazônia Brasileira com cerca de 7000 anos de antiguidade. 
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21. Os grupos indígenas de origem Tupi-guarani que se espalharam pelo território brasileiro ocuparam, 
sobretudo, grande parte do território sul-riograndense, sendo os vestígios relacionados à tradição Tupi-
guarani. Considerando as pesquisas pautadas em dados linguísticos, etno-históricos e arqueológicos, 
aponta-se que o provável centro de origem desses grupos corresponda corretamente à alternativa: 
A.(   )  A região da foz do rio Amazonas.  
B.(   )  Entre o sudeste da Amazônia e o alto rio Madeira.  
C.(   )  A bacia do rio Paraná, entre Brasil e Paraguai. 
D.(   )  A Amazônia Setentrional. 

 

22. Sobre a ocupação Pré-histórica do Rio Grande do Sul, está correta a afirmação da alternativa: 
A.(   )  A tradição Humaitá é caracterizada exclusivamente pela presença de artefatos bifaciais e ocupou 

somente as regiões do planalto e de floresta ombrófila mista; enquanto a tradição Umbu 
caracteriza-se por um conjunto de artefatos com pontas de projétil e se dispersou somente nas 
áreas de campos do pampa sul-riograndense. 

B.(   )  A tradição Tupi-guarani é caracterizada pela cerâmica com decoração pintada e tem sua 
ocupação mais antiga datada por volta do ano 100 d.C., espalhando-se por todo o estado, exceto 
no planalto do norte e nordeste do Rio Grande do Sul. 

C.(   )  A tradição Vieira caracteriza-se como um grupo ceramista, com ocorrência na porção sul do 
estado, e seus sítios são comumente marcados pela presença de aterros em áreas úmidas 
chamados de cerritos. 

D.(   )  A tradição Umbu é diretamente associada aos caçadores-coletores que conviveram e presaram a 
megafauna nos fins do Período Pleistoceno.    

 

23. Os sítios arqueológicos dos grupos associados à tradição Taquara/Itararé são comumente encontrados 
na região do planalto meridional brasileiro, caracterizados por estruturas subterrâneas e uma cerâmica, 
muitas vezes, com decorações incisas. Sobre essa tradição arqueológica é correto o que dispõe a 
alternativa: 
A.(   )  São grupos associados aos falantes de língua Jê, que se originaram nos planaltos meridionais e 

se espalharam do extremo sul até o centro-oeste do Brasil, com organizações sociais complexas 
que resultaram na elaboração de sítios com estruturas defensivas anelares. 

B.(   )  São grupos de origem amazônica que se expandiram no território brasileiro e se adaptaram às 
florestas de araucárias, manejando e ampliando seu território, até dominarem belicamente as 
populações sambaquieiras do litoral sul. 

C.(   )  São grupos de origem Jê, oriundos do sudeste brasileiro, e ocuparam o planalto da região sul, 
onde é vigente a mata de araucárias, e construíram estruturas subterrâneas utilizadas 
exclusivamente para moradias, assim como sítios cerimoniais popularmente chamados danceiros. 

D.(   )  São grupos de origem Jê que se expandiram acompanhando a floresta de araucárias, adaptando-
se às regiões de planalto com uma engenharia particular de estruturas subterrâneas e aterros 
circulares para fins cerimoniais. 

 

24. As pesquisas arqueológicas sistemáticas em sítios missioneiros tiveram seu início com intervenções 
pontuais realizadas pelo PRONAPA (1965-1970), e seguidas pelo projeto “Arqueologia Histórica 
Missioneira” (1985-1995), que ampliou a busca por dados através de escavações em áreas das 
Reduções. Sobre essas pesquisas, assinale a alternativa correta. 
A.(   )  Os trabalhos realizados pelo PRONAPA na década de 1960 caracterizaram os sítios missioneiros 

principalmente através de seu material cerâmico, o qual foi classificado como fase Missões, da 
tradição Neobrasileira. 

B.(   )  O PRONAPA e o Projeto Arqueologia Histórica Missioneira escavaram três dos principais sítios 
missioneiros: São Borja, São Miguel Arcanjo e Santo Ângelo Custódio. 

C.(   )  As pesquisas realizadas pelo PRONAPA e pelo Projeto Arqueologia Histórica Missioneira 
privilegiaram a caracterização do material cerâmico devido à ausência de outros materiais, sendo 
esta principal evidência encontrada. 

D.(   )  O Projeto Arqueologia Histórica Missioneira, sob a coordenação do Prof. Dr. Arno Alvarez Kern, 
realizou escavações nos sítios missioneiros, reforçando as propostas metodológicas inicias do 
PRONAPA para caracterização dos contextos dos Sete Povos. 
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25. As pesquisas iniciais sobre o material cerâmico dos sítios missioneiros normalmente apontam para uma 

tecnologia de produção pautada na relação estabelecida por indígenas e europeus, constituindo-se de 
características de ambos os grupos, e muitas vezes utilizando a base conceitual de aculturação para 
caracterizar esses conjuntos cerâmicos. Contudo, pesquisadores têm buscado entender esse tema sob 
uma perspectiva diferente, mais próxima aos contatos culturais. Sobre o material cerâmico proveniente 
destes sítios, está correta a alternativa: 
A.(   )  As características dessa cerâmica são marcadas pela predominância dos elementos europeus, 

como alças e bases, e uma ausência de formas e motivos decorativos indígenas. 
B.(   )  O contato com novas tradições tecnológicas e o que elas representavam não foram 

preponderantes nem sobrepuseram a cerâmica indígena, pelo contrário, persistiram vários 
elementos tradicionais da cerâmica Guarani nos contextos das Reduções. 

C.(   )  A cerâmica Guarani passou a ser definida pela presença de alças e bases planas, assim como a 
introdução de pintura nos vasilhames, novidade para a tecnologia indígena local. 

D.(   )  A mistura das técnicas indígenas e europeias não resultou numa tradição tecnológica híbrida, já 
que as pesquisas evidenciaram uma reafirmação nos padrões tradicionais da cerâmica Guarani 
mantendo características primordiais, como o corrugado e a pintura vermelha. 

 
 
 
 
 
 
 
26. A Lei Orgânica do município de Santo Ângelo, em seu artigo 55, discorre sobre a competência privativa 

da Câmara de Vereadores. Portanto, compete privativamente à Câmara de Vereadores Municipal 
conceder licença ao Prefeito e ao Vice-Prefeito para afastamento de seus respectivos cargos, quando a 
ausência exceder ao tempo disposto de forma correta na alternativa: 
A.(   )  Cinco dias 
B.(   )  Dez dias. 

C.(   )  Quinze dias. 
D.(   )  Vinte dias. 

 

27. Com base no artigo 27 da Lei Orgânica do município de Santo Ângelo, o valor da função gratificada ou 
da gratificação de direção de escola, incorporada aos ________anos de exercício, integram o cálculo do 
provento da aposentadoria, perfazendo remuneração. 
A alternativa correta para completar o texto acima está representada na letra: 
A.(   )  três 
B.(   )  quatro 

C.(   )  cinco 
D.(   )  seis 

 
 
 

28. A Lei Orgânica do município de Santo Ângelo, em seu artigo 13 e seguintes, cuida, genericamente, 
sobre a questão dos servidores públicos. 
Analise as seguintes premissas, colocando V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(   ) A critério do Prefeito, servidores ou grupos de servidores poderão participar no produto de 

arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa. 
(   ) É permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de técnico científico. 
(   ) O Município não responde pelos danos que seus servidores, no exercício de suas funções, venham 

a causar a terceiros. 
(   ) São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo, em virtude de concurso público. 
 

Está correta a sequência das letras, de cima para baixo, da alternativa: 
A.(   )  V, V, F, V. 
B.(   )  F, V, F, V. 

C.(   )  F, F, V, F. 
D.(   )  V, F, F, V. 

 
 
 

L egislação 
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29. O texto do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Santo Ângelo (Lei no 1256, de 5-7-
1990) prevê o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público, verificado em 
processo que não subsistem os motivos determinados na aposentadoria. 
Tal decisão do Poder Público denomina-se: 
A.(   )  Readaptação. 
B.(   )  Reversão. 
C.(   )  Aproveitamento. 
D.(   )  Nomeação. 

 
 
30. Com base no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Santo Ângelo, considere as 

afirmações abaixo, colocando V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) Por quinquênio de ininterrupto exercício, conceder-se-á ao servidor licença-prêmio de três meses, 

com todas as vantagens do cargo, como se nele estivesse em exercício. 
(   ) Não será concedida a licença-prêmio ao servidor que no quinquênio tiver sofrido pena de 

suspensão. 
(   ) O pagamento em pecúnia da licença prêmio ou parte dela, segundo o artigo 98, parágrafo 1o, está 

expressamente proibida. 
(   ) A licença-prêmio deverá ser gozada obrigatoriamente de uma só vez e nunca em parcelas, mesmo 

que seja de um mês completo. 
A resposta certa, de acordo com a sequência das letras, está representada na alternativa: 

 
A.(   )  V, F, V, F. 
B.(   )  F, F, V, V. 
C.(   )  V, V, F, V. 
D.(   )  V, V, F, F, 

 
 
 


