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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 19

Questão 17
No Brasil, são considerados casos emblemáticos da
aplicação da arqueologia na investigação de violações dos
direitos humanos no período da Ditadura:

A) A busca por corpos de integrantes da Guerrilha do
Araguaia e a escavação arqueológica em antigos
centros de detenção de presos políticos.

B) A escavação arqueológica em antigos centros de
detenção de presos políticos e o estudo de corpos de
valas clandestinas de cemitérios do estado de São
Paulo.

C) A busca por corpos de integrantes da Guerrilha do
Araguaia e o estudo de corpos de valas clandestinas de
cemitérios do estado de São Paulo.

D) O estudo de corpos de valas clandestinas de cemitérios
do estado de São Paulo e a escavação arqueológica de
contextos de repressão a povos indígenas no período da
Ditadura.

E) O estudo de corpos de valas clandestinas de cemitérios
do Estado de São Paulo e a escavação arqueológica de
contextos de repressão a povos indígenas e a
camponeses no período da Ditadura.

Questão 18
“De 1964 a 1985, o Brasil viveu sob uma ditadura, marcada
por supressão de direitos e práticas estatais de graves
violações de direitos humanos. Com a consolidação da
democracia, foi estabelecido certo consenso sobre o direito à
informação e sobre o dever do Estado brasileiro de revelar a
verdade sobre os acontecimentos mais nefastos do período
ditatorial. Os trabalhos de Comissões da Verdade -- CVs -têm se revelado um modo potencialmente exitoso para tornar
o direito à verdade efetivo, já que possibilitam a revelação da
verdade e a (re)significação da memória coletiva após a
transição de um regime autoritário ou de uma guerra civil para
a democracia ou a paz”.
“No que toca à memória e verdade, a menção aos espaços
físicos onde as violências foram cometidas sempre
representou uma diretriz para a atuação dos órgãos públicos,
integrando constantemente as narrativas das vítimas e
familiares. A conjugação entre espacialidade, artefatos
materiais e testemunho para explicação do passado
demanda “uma abordagem interdisciplinar que combine
análise textual, oral e artefatual, com aportes sociológicos e
antropológicos, entre outros” (FUNARI e OLIVEIRA, 2008).
Seguindo a experiência de outros países, abriu-se uma nova
linha de pesquisa e investigação no Brasil: a
______________________________”.

“A construção da pessoa moral do morto incide sobre as
decisões que determinarão se a morte é legal ou ilegal, ou
seja, se o policial agiu, de fato, em legítima defesa diante de
suposta resistência. A história pessoal da vítima pode
transformar-se em argumentos legais que influenciam a
punição ou não dos policiais responsáveis. Essa construção
social do indivíduo “criminoso”, por si só, indicaria que ele
seria “perigoso” e teria oferecido resistência à ação policial...
A tendência à antecipação da culpabilidade do morto implica
na necessidade de os familiares comprovarem a sua
inocência, mediante, por exemplo, a apresentação de carteira
de trabalho assinada ou boletim escolar com boas notas. A
Ficha de Antecedentes Criminais suja e o porte de arma ou
drogas são, portanto, usados como justificativas para a morte
do indivíduo, independentemente das circunstâncias da
morte”
(Fonte: Nascimento, Andréa A.; Grillo, Carolina C.; Neri, Natasha E. Autos com ou sem
resistência: Uma análise dos inquéritos de homicídios cometidos por policiais. 33º Encontro
Anual da ANPOCS, GT 08: “Crime, violência e punição”).

De acordo com o trecho acima, que discute os inquéritos
policiais denominados “autos de resistência”:

I.

A investigação de “autos de resistência” busca
determinar se a morte da vítima partiu de um ato de
legítima defesa do policial.

II.

Não é permitido aos familiares da vítima apresentarem
evidências que possam atestar à boa índole da vítima, já
que tais evidências antecedem e não se encontram
relacionadas ao momento da ocorrência e do suposto
ato de resistência por parte da vítima.

III. A Folha de Antecedentes Criminais (FAC) da vítima

pode ser levada em consideração na análise de um “auto
de resistência”, mas somente se tais antecedentes
criminais remetem a crimes hediondos ou se possuem
semelhança com a infração cometida pela vítima no
momento da ocorrência e do suposto ato de resistência
por parte desta.

IV. A história pessoal da vítima torna-se um importante
elemento na argumentação sobre a legalidade ou não da
ação policial que resultou em sua morte.

(Fonte: SOARES, Inês V.P. 2014. Novas perspectivas para...
Revista de Arqueologia Pública 10:177-194).

Considerando os trechos acimas do texto de Inês Virgínia
Prado Soares, assinale a alternativa que melhor se encaixa
no espaço em branco do segundo trecho e que denomina a
linha de pesquisa que trata do estudo dos vestígios materiais
relacionados ao período da Ditadura:

A) Antropologia da Ditadura.

Assinale a alternativa correta:

A) Apenas I e IV estão corretas
B) Apenas I e III estão corretas.

B) Antropologia da Resistência.

C) Apenas I, II e III estão corretas.

C) Arqueologia da Repressão e da Resistência.

D) Apenas I, III e IV estão corretas.

D) Arqueologia do Contato.

E) Todas as alternativas estão corretas.

E) Arqueologia Militar.
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Questão 20

Questão 22

Em “A divisão do Trabalho Social”, Durkheim apresenta os
conceitos de solidariedade mecânica e solidariedade
orgânica. Sobre o conceito de solidariedade orgânica, é
correto afirmar que:

“A gritante desigualdade social, a cupidez e indiferença dos
setores dominantes alimentaram, sem dúvida, o crescente
ressentimento social que hoje manifesta-se, de modo agudo,
na violência da criminalidade que atinge, sobretudo, a
população pobre mais jovem, produzindo um círculo vicioso
de vítimas e carrascos. O consumismo da modernidade
metropolitana agrava as frustrações, estimulando aspirações
e desejos que concorrem, por sua vez, para piorar ainda mais
o sentimento de percepção da desigualdade. (...) Nas
grandes metrópoles, na sociedade de massas, tornam-se
prioritário pensar em modos de participação política a partir
de bairros, de localidades, de vizinhança e de pequenos
grupos, em que a relação direta entre as pessoas seja uma
alternativa ao retraimento dos refúgios, dos bunkers e dos
condomínios fechados”

A) Prevalece nas sociedades primitivas, com alto grau de
divisão do trabalho social e alta interdependência entre
os indivíduos.

B) Prevalece em sociedades complexas, baseada no
direito restitutivo e insignificante divisão do trabalho
social.

C) Não possui relação com o grau de divisão do trabalho
social.

D) Apresenta predomínio do direito repressivo.

(Fonte: Velho, Gilberto. 2004. Violência e conflito nas grandes cidades contemporâneas.
VIII Congresso Luso-brasileiro de Ciências Sociais. A Questão Social no Novo Milênio.
Coimbra.)

E) A divisão do trabalho produz a solidariedade orgânica
porque cria um sistema de direitos e deveres que ligam
as pessoas entre si.
Questão 21
Durante a ditadura militar no Brasil, “além das mulheres que
pegaram em armas, houve ainda um número incontável delas
que participou de forma ainda mais invisível em
acontecimentos não devidamente explorados pela
historiografia e desconhecidas da sociedade brasileira:
atuaram dentro de casa, acolhendo pessoas, escondendo
armas, objetos e documentos, levando mensagens para
membros dos grupos clandestinos ou circulando entre a
cadeia e as famílias, como intermediárias. (...) Muitas delas
construíram redes de solidariedade imperceptíveis aos
pesquisadores, à sociedade e aos próprios homens, seus
companheiros. (...) As narrativas sobre suas experiências
permitiram perceber a existência de outra ética da
solidariedade, nascida do afeto para com maridos, parentes
e amigos, que também as lançou no mundo político, num
ativismo emocional não menos importante que a militância
ideológica. Ética que forjou a reconstrução das
subjetividades, marcadas pela clandestinidade, o anonimato,
o desvio, num enfrentamento à moralidade conservadora.
" (Fonte: Rovai, Marta G. O. 2013. O direito à memória: a história oral de mulheres que
lutaram contra a ditadura militar (1964 - 84). Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.
5, n. 10, p. 108 - 132).

A partir da leitura destes trechos extraídos do trabalho de
Marta Rovai, pode-se afirmar que neste contexto:

I.

Redes de solidariedade eram tecidas pelas mulheres
que transitavam entre os espaços domésticos e
públicos.

II.

As redes de solidariedade criadas por essas mulheres
colaboraram para a construção identitária da
comunidade na qual se inseriam e para uma forma de
enfrentamento não-violento contra o regime ditatorial.

III. Não é possível, a partir do levantamento das narrativas
destas mulheres, revelar outras histórias sobre o período
ditatorial, em virtude de seu papel coadjuvante.

IV. O trabalho com a história oral destas mulheres permite
o reconhecimento de suas experiências como parte de
um passado e presente coletivos.

A)
B)
C)
D)
E)

Todas as alternativas estão corretas.
Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as alternativas I e II estão corretas,
Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
Apenas as alternativas I, II, IV estão corretas.
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Da leitura destes trechos de Gilberto Velho, podemos afirmar
que:

I.

O isolamento das pessoas tem contribuído para a
diminuição da solidariedade.

II.

A vida em condomínios contribui para a diminuição da
desigualdade.

III. A participação política em bairros pode ser um fator
gerador de solidariedade.

IV. O quadro atual das grandes cidades evidencia a
desigualdade social e tem como consequência a
intensificação de conflitos e a diminuição da
solidariedade.

A) Alternativas I, II e III estão corretas.
B) Alternativas I, III e IV estão corretas.
C) Alternativas II, III e IV estão corretas.
D) Nenhuma alternativa está correta.
E) Todas as alternativas estão corretas.
Questão 23
Sobre o desenvolvimento da Antropologia Forense na
América Latina, pode-se afirmar que:

A) Desenvolveu-se no âmbito das lutas dos povos
indígenas pela repatriação de ossadas humanas
arqueológicas; e no Brasil concentrou-se na área de
criminalidade e violência urbana que se intensificava nos
anos 90.

B) Foi concentrada na área de criminalidade e violência
urbana, crescente nos anos 90; e no Brasil concentrouse na identificação de desaparecidos políticos durante a
ditadura militar.

C) Não é presente na maioria dos países; mas no Brasil
desenvolveu-se prematuramente para investigar casos
de pessoas desaparecidas em diversos contextos.

D) Desenvolveu-se no contexto de investigações sobre
desaparecidos políticos de regimes militares a partir da
década de80; e no Brasil desenvolveu-se mais tarde em
relação ao mesmo contexto.

E) Concentrou-se

na
investigação
de
pessoas
desaparecidas em diversos contextos; e no Brasil teve
início com os estudos de ossadas humanas
arqueológicas em sambaquis.
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Questão 24

Questão 27

As investigações sobre os desaparecimentos políticos
durante a ditadura militar dizem respeito:

A escavação, o estudo e a guarda dos
arqueológicos no Brasil seguem, principalmente:

A) Somente ao Governo brasileiro, que deve admitir a
responsabilidade pelos acontecimentos.

B) Somente aos órgãos de investigação, para encerrar os

vestígios

A) Orientações da Resolução CONAMA no 001 de 1986,
sobre o impacto de empreendimentos no meio
socioeconômico.

B) Princípios estabelecidos pela Carta de Lausanne, sobre

casos em aberto.

C) À sociedade como um todo, que deve reconstruir sua

preservação e conservação de sítios arqueológicos.

memória social e superar o trauma histórico deste
contexto social.

C) Orientações da Constituição da República Federativa do

D) Somente aos familiares dos desaparecidos, que ainda

D) Recomendações da UNESCO, sobre preservação do

necessitam vivenciar o luto e superar a violência das
mortes dentro de um contexto privado.

E) Somente aos movimentos sociais que se relacionam
com o tema, que ainda utilizam esse período histórico
como plataforma para suas reivindicações de direitos
humanos.
Questão 25
A investigação oficial sobre os desaparecidos políticos no
contexto da ditadura militar no Brasil foi impulsionada
primeiramente:

A) Pelo Governo Federal, com a criação de leis como o
estabelecimento da Comissão Nacional da Verdade.

B) Pelo movimento Mães de Maio, exigindo respostas
sobre os desaparecidos políticos.

C) Pela

Organização dos Advogados do Brasil,
promovendo debates sobre o esclarecimento dos
acontecimentos durante o regime militar.

D) Por organizações de familiares de desaparecidos
políticos,
exigindo
investigações
acontecimentos durante o regime militar.

sobre

os

E) Pelos próprios militares, em um processo de renovação
da instituição.
Questão 26
O reconhecimento por lei, em 1995, de pessoas
desaparecidas durante o regime militar como mortas:

Brasil, em relação ao patrimônio arqueológico.
patrimônio arqueológico.

E) Orientações gerais do IPHAN, em relação ao patrimônio
arqueológico.
Questão 28
“Depois de 45 anos, os índios da etnia Yanomami
conseguiram a repatriação do sangue coletado por cientistas
norte-americanos da Universidade da Pensilvânia. O
material, que chegou ao Brasil em 26 de março, será levado
para a aldeia de Piaú, região de Toototobi, na Terra Indígena
Yanomami em Roraima, nesta sexta-feira (3), onde ocorrerá
uma cerimônia com lideranças indígenas. O ritual deve
marcar a devolução do sangue à tribo.
O caso, que ficou conhecido como 'Sangue Yanomami',
ocorreu entre as décadas de 1960 e 1970 quando um
antropólogo e um geneticista coletaram amostras de sangue
de indígenas no Brasil e na Venezuela sem autorização das
lideranças do povo.
O acordo para a repatriação do sangue foi articulado pela
Secretaria de Cooperação Internacional, e foi assinado entre
o Ministério Público Federal (MPF) e a Universidade da
Pensilvânia em março de 2015. Os trabalhos começaram em
2002, quando as lideranças indígenas procuraram o MPF e,
segundo o órgão, em 2005 a Procuradoria da República em
Roraima instaurou um procedimento administrativo.” (Inaê
Brandão, artigo G1 online, 2015. Acesso em 04/2018).
Considere as asserções abaixo:
O acordo de repatriação de amostras de sangue aos
Yanomami foi realizado diretamente com a Universidade da
Pensilvânia.
Porque

A) Foi resultado da criação da Comissão Nacional da
Verdade.

B) Incentivou a criação da Comissão Nacional da Verdade,
entre outras comissões investigativas.

C) Foi resultado da criação do Programa Nacional de
Direitos Humanos - PNDH-3.

As declarações e convenções internacionais das quais o
Brasil é signatário não permitem coletas de amostras de
sangue entre grupos indígenas.

A) As duas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda é uma justificativa correta da primeira.

B) As duas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda não é uma justificativa correta da primeira.

D) Foi resultado da criação da Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça.

E) Não teve outras consequências na legislação.

C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a
segunda é falsa.

D) A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda
é verdadeira.

E) Ambas são asserções falsas.
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Questão 29

Questão 31

Texto 1: “As desigualdades existentes nas várias instâncias

Gráfico. Comparação de morfologia craniana de diferentes
grupos. Dendograma gerado a partir do método de Ward,
sobre a matriz de distâncias de Mahalanobis entre as séries
analisadas. Os valores apresentados em cada agrupamento
representam as frequências de ocorrência de cada
agrupamento de acordo com 1.000 bootstraps das séries.

socioculturais da sociedade dos vivos, continua a subsistir na
morte.”
(SILVA, S. F. S. M. da. Arqueologia das Práticas Mortuárias em Sítios Pré-Históricos do
Litoral do Estado de São Paulo. 2005: 35)

(Adaptado de NEVES et al., Morfologia craniana dos remanescentes ósseos humanos da
Lapa do Santo, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil: implicações para o povoamento das
Américas. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum. 9 (3). 2014: 733)

Texto 2: “As causas da morte – por violência, homicídio, por
suicídio, por velhice, parto ou durante a gravidez, por
moléstias epidêmicas, acidente ou guerra – resultam em
tratamentos diferenciados do corpo, com rituais ou ausência
deles.”
(SILVA, S. F. S. M. da. Arqueologia das Práticas Mortuárias em Sítios Pré-Históricos do
Litoral do Estado de São Paulo. 2005: 41)

Os textos 1 e 2 se (1)__________, pois se o tratamento dado
aos mortos reflete suas afiliações sociais em vida, as
circunstâncias de sua morte (2)___________.

A) (1) contradizem; (2) não têm importância para o
tratamento aos mortos.

B) (1) contradizem; (2) não afetam seu status social em
vida.

C) (1) contradizem; (2) são completamente separadas de
sua vida.

D) (1) complementam; (2) podem determinar o tratamento
ritual recebido.

E) (1) complementam; (2) afetam seu status social em vida.
Questão 30
Considere a análise das seguintes características:

I. DNA
II. Disposição dos dentes
III. Morfologia da pelve
IV. Morfologia craniana e da mandíbula
V. Coluna vertebral

De acordo com o gráfico, considere as duas asserções
seguintes:
Os grupos Santa Cruz, Arikara e Peru possuem
características similares aos grupos Mokapu e Moriori.
Porque
Possuem uma origem comum, o grupo Buriat.

A) As duas asserções são proposições verdadeiras e a
Assinale a alternativa que contém as características utilizadas
para a identificação de sexo (masculino ou feminino) de
esqueletos humanos:

A) Apenas I, II, e III.
B) Apenas I, II, III e IV.
C) Apenas I, III e IV.

segunda é uma justificativa correta da primeira.

B) As duas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda não é uma justificativa correta da primeira.

C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a
segunda é falsa.

D) A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda
é verdadeira.

D) Apenas I, III, IV e V.
E) Apenas III, IV e V.
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Questão 32

Questão 33

Gráfico: Comparação de morfologia craniana de diferentes
grupos. Dendograma gerado a partir do método de Ward,
sobre a matriz de distâncias de Mahalanobis entre as séries
analisadas. Os valores apresentados em cada agrupamento
representam as frequências de ocorrência de cada
agrupamento de acordo com 1.000 bootstraps das séries.

“No entanto, existem certas características dentárias, que são

(Adaptado de NEVES et al., Morfologia craniana dos remanescentes ósseos humanos da
Lapa do Santo, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil: implicações para o povoamento das
Américas. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum. 9 (3). 2014: 733)

predominantes em determinados grupos raciais e contribuem
como indicadores importantes no processo de identificação.
As características dentárias são herdadas e modificadas no
período pré e pós-natal por condições ambientais e
nutricionais”
(OLIVEIRA, L. A. de. Determinação do Grupo Étnico pela Avaliação da Morfologia dos
Dentes: revisão de literatura. Monografia, UNICAMP. 2013: 9) 1.

Considere as duas asserções abaixo:

As características anatômicas dos dentes podem ser
utilizadas para identificar grupos raciais.

Porque

Dentes possuem excelente conservação pós-morte, sendo às
vezes o único vestígio de uma população extinta.

A) As duas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda é uma justificativa correta da primeira.

B) As duas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda não é uma justificativa correta da primeira.

C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a
segunda é falsa.

D) A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda
é verdadeira.

E) Ambas são asserções falsas.
Questão 34
Entre os anos 1970 e 1980, constituíram-se no Brasil os
chamados “novos movimentos sociais”. Ao aparecerem
Os grupos Lapa do Santo, Easter Island, Colombia e Lagoa
Santa:

publicamente e exporem seus discursos, esses movimentos:

A) São mais distantes dos grupos Bushman do que dos
grupos Atayal.

B) Têm a mesma relação de proximidade com os grupos
Bushman e Atayal.

A) Colocaram-se publicamente como sujeitos políticos.
B) Buscaram maior dependência em relação ao Estado.

C) Não têm relação com os grupos Santa Cruz, Arikara e
Peru.

D) São mais próximos dos grupos Santa Cruz, Arikara e
Peru do que dos grupos da Tasmânia, Austrália e Tolai.

E) São mais próximos dos grupos da Tasmânia, Austrália e
Tolai do que dos grupos Santa Cruz, Arikara e Peru.
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interesses legítimos.

E) Nenhuma das alternativas acima.
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Questão 35

Questão 37

“Os sujeitos não são livres para produzir seus discursos e
nem podem inventar na hora seus sistemas de comunicação.
Eles recorrem a matrizes discursivas constituídas e, em
primeiro lugar, à matriz da própria cultura instituída,
reproduzida através de uma pluralidade de agências sociais."

“A função de qualquer atividade recorrente, tal como a
punição de um crime ou uma cerimônia funerária, é a parte
que ela desempenha na vida social como um todo e, portanto,
a contribuição que faz para a manutenção da continuidade
estrutural.”

(SADER, Eder. Quando novos personagens entraram em cena:

RADCLIFFE-BROWN, Alfred Reginald. Estrutura e função na sociedade primitiva,
Petrópolis: Editora Vozes, 1973, p. 180.

Experiências, Falas e Lutas dos Trabalhadores da Grande
São Paulo (1970-80). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p.
142). Ao estudar a elaboração das reinvindicações populares
na grande São Paulo, entre o final da década de 1960 até
meados dos anos 1980, Eder Sader não apenas enfatiza a
importância das matrizes discursivas, como nomeia aquelas
que considera centrais no início do período por ele analisado,
entre elas a matriz católica, a matriz marxista e a matriz
sindicalista. Para o autor, essas matrizes são modos de
abordagem da realidade, que implicam:

Para o antropólogo britânico, perguntar pela “função” em vez
de pela “origem” de uma determinada instituição ou costume
na descrição científica de uma sociedade tem a vantagem de
evitar ________.

A) a sincronia e a diacronia.
B) a coesão social.
C) o difusionismo e o historicismo.
D) o conflito social.
E) a mudança social.

I.

Diversas atribuições de significados.

II.

O uso de algumas categorias de nomeação.

Questão 38

III.

A referência a determinados valores e objetivos.

“A palavra função é empregada de duas maneiras muito
diferentes. Designa ora um sistema de movimentos vitais,
abstração feita de suas consequências, ora a relação de
correspondência que existe entre esses movimentos e
algumas necessidades do organismo. É assim que se fala da
função da digestão, de respiração, etc.; mas, diz-se também
que a digestão tem por função presidir à incorporação no
organismo de substâncias líquidas ou sólidas destinadas a
reparar suas perdas; que a respiração tem por função
introduzir nos tecidos do animal o gás necessário para a
manutenção da vida, etc. É nesta segunda acepção que
entendemos a palavra. Perguntar-se qual é a função da
divisão do trabalho, portanto, é procurar a qual necessidade
ela corresponde”

Assinale,

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
Questão 36
“Os movimentos sociais urbanos podem ser entendidos hoje
como um fato diferenciador da sociedade capitalista atual,
tendo como característica essencial um questionamento da
ação estatal na distribuição de benfeitorias urbanas e dos
equipamentos de consumo coletivo”

(DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social; As regras do método sociológico; O
suicídio; As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 23)

Ao postular a função como parte essencial método
sociológico, Durkheim:

I.

Estabeleceu uma metodologia científica para
investigar as leis decorrentes de expressões
concretas observadas em diversos grupos sociais
pesquisados,
desvencilhando-se
de
leis
supostamente universais.

II.

Propôs o conceito de “consciência coletiva”, entendido
como um sistema social que, funcionando como um
corpo biológico, teria suas funções definidas de um
modo inato.

III.

Definiu o conceito de “consciência coletiva”,
compreendido como um sistema de representações
coletivas que podem ser conhecidas pelo cientista
social através de suas expressões em instituições,
como, por exemplo, o sistema jurídico.

JACOBI, Pedro Roberto. “Movimentos sociais urbanos no Brasil”. Boletim Informativo e
Bibliográfico de Ciências Sociais, BIB. Rio de Janeiro, nº 9, 1980, p. 22.

Segundo o texto acima:

A) As mobilizações de classes populares se viabilizam na
medida em que apoiam a política urbana do Estado.

B) A expressão homogênea dos movimentos sociais
urbanos é um reflexo das contradições de sua
emergência.

C) O crescimento dos movimentos sociais urbanos não
configura uma força política construída a partir de formas
democráticas de participação popular.

D) Os movimentos sociais urbanos politizam a questão
urbana ao reivindicarem a participação nas decisões
sobre como gerir a cidade.

E) Nenhuma das alternativas acima.
PROVA03_ANTROPOLOGO_CE_MAI18

Assinale:

A)
B)
C)
D)
E)

se apenas a afirmativa I estiver correta.
se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Questão 39

Questão 41

“A cultura de um povo é um conjunto de textos, eles mesmos
conjuntos, que o antropólogo tenta ler por sobre os ombros
daqueles a quem eles pertencem.”

“Examinar dragões, não domesticá-los nem abominá-los,
nem afogá-los em barris de teoria, é tudo em que consiste a
antropologia. Pelo menos, é no que consiste como a entendo
eu, que não sou niilista nem subjetivista [...] Temos
procurado, com um sucesso nada desprezível, manter o
mundo em desequilíbrio, puxando tapetes, virando mesas e
soltando rojões. Tranquilizar é tarefa dos outros; a nossa é
inquietar. [...] mascateamos é o que é estranho, mercadores
que somos do espanto." (GEERTZ. Anti-relativismo. Nova luz
sobre a antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
2001, p. 65)

(GEERTZ, Clifford. “Um jogo absorvente: notas sobre a briga de galos balinesa”. In. A
interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1989, p. 212)

Segundo o texto:
I.

Ao serem tomados como textos, os processos
culturais devem ser lidos, traduzidos, anotados,
explicados.

II.

As sociedades contêm suas próprias interpretações.

III.

A cultura é uma ciência experimental em busca de
leis.

Ao negar que a antropologia que postula seja relativista e, ao
mesmo tempo, defender uma postura anti anti-relativista, em
seu artigo Geertz pretende combater, em sua concepção
antropológica de cultura, _____.

Assinale:

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.

A) a cultura ocidental.

B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.

B) a propriedade privada.

C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.

C) a lei natural.

D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

D) a biologia.
E) a coesão social.

Questão 40
“O fato de que as ciências sociais estão recorrendo às
humanidades na busca de analogias explicativas é, ao
mesmo tempo, evidência da desestabilização dos gêneros e
de que agora chegou a vez da interpretação. O resultado mais
visível deste processo é que os estudos estão adotando um
novo estilo de discurso. Os instrumentos de raciocínio estão
se modificando. Representa-se a sociedade cada vez menos
como uma máquina complicada ou como um quaseorganismo e, cada vez mais, como um jogo sério, um drama
de rua, ou um texto sobre comportamento”
(GEERTZ, Clifford. Mistura de gêneros: a reconfiguração do pensamento social. O saber
local. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1983, p. 38)

De acordo com as asserções abaixo, escolha a alternativa
correta:

I.

II.

Questão 42
“[...] O caso é que, entre o que Ryle chama de ‘descrição
superficial’ do que o ensaiador (imitador, piscador, aquele que
tem o tique nervoso...) está fazendo (contraindo rapidamente
sua pálpebra direita) e a ‘descrição densa’ do que ele está
fazendo (‘praticando a farsa de um amigo imitando uma
piscadela para levar um inocente a pensar que existe uma
conspiração em andamento’) está o objeto da etnografia."
(GEERTZ, Clifford. “Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura”. A
interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1989, p. 5)

Ao definir a “descrição densa” como método etnográfico
essencial para uma antropologia ou teoria interpretativa da
cultura, Clifford Geertz postula que:

I.

Para Geertz as analogias relacionadas às humanidades
(jogo, teatro, texto) são mais condizentes com as
ciências sociais do que as analogias relacionadas às
ciências naturais (organismos, taxonomias etc.), porque
evidenciam o abandono da busca de fatos brutos e leis
universais na compreensão das culturas.

Fazer etnografia é ler e interpretar uma espécie de
manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses e
incoerências, que o antropólogo obtém ao conversar
com informantes, observar rituais e anotar o que
vivencia, ou seja, ao fazer trabalho de campo.

II.

Geertz afirma que uma mistura de gêneros no
pensamento social desconsidera os aspectos simbólicos
na interpretação das culturas.

Cabe ao antropólogo fazer uma interpretação de
interpretações nativas e não buscar uma verdade
imanente ou transcendente.

III.

O objetivo da etnografia e da antropologia
interpretativa é tirar grandes conclusões a partir de
fatos pequenos, mas densamente entrelaçados.

A) As duas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda é uma justificativa correta da segunda.

B) As duas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda não é uma justificativa correta da primeira.

C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a
segunda é falsa.

D) A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda
é verdadeira.

E) Ambas são asserções falsas.

Assinale:

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Questão 43

Questão 46

Em que consiste a diferença entre o que se chama de “enterro
primário” e “enterro secundário”?

Na sociedade ocidental o adulto ocupa um lugar de poder,
detendo os mecanismos que geram hegemonia e alteridade

A) Enterro primário consiste no enterro de um único

D) Enterro primário é aquele em que os restos conservam

e fazendo com que as outras gerações sejam definidas a
partir desse adultocentrismo. Nessa lógica, a juventude opera
como articuladora, criando um grupo daqueles que devem ser
interpelados como jovens e daqueles que devem responder a
essa categoria. Essa interpretação serve tanto para os
“jovens” como para classificar outros grupos de idade; isso
porque cada grupo etário constrói seu sentido em torno das
interpelações com relação à juventude a partir de símbolos
gerados pela sociedade (Kropff 2010).

suas relações anatômicas; enterro secundário é aquele
em que os restos, após a primeira a inumação original,
são exumados e inumados em outro local.

Considerando essa lógica, como a categoria “juventude” é
utilizada dentro da experiência simbólica coletiva?

indivíduo; enterro secundário é aquele em que se inuma
mais de um indivíduo conjuntamente.

B) Enterro primário consiste no enterro contínuo de
indivíduos; enterro secundário consiste no enterro único
de indivíduos.

C) Enterro primário consiste no enterro de indivíduos do
mesmo sexo; enterro secundário é aquele em que se
inumam indivíduos de mais de um sexo conjuntamente.

E) Não existe distinção entre o que é primário e o que é
secundário em questão de enterramentos.

A) A categoria “juventude” não é utilizada socialmente.
B) Essa categoria não está designando grupos nem

Questão 44
A classe social é baseada nas distinções entre capitais
culturais, políticos e econômicos. Os membros se expressam
de diversas maneiras, inclusive através de indicadores
simbólicos: atividades e bens que indicam posição de classe.
No livro “A distinção. Crítica social do julgamento” Bourdieu
(2007) afirma que o gosto é uma classificação produto de uma
classe social. Como elemento de classificação, o gosto
também classifica as pessoas e condiciona a separação
social. O autor afirma isso a partir da noção de que:

A) As classificações são produto do habitus e das
especificidades das diferentes classes.

interpretações sociais.

C) Essa categoria é utilizada para demarcar uma idade final
na ordem social e estabelecer rompimento entre as
partes.

D) A categoria “juventude” está sendo utilizada como uma
marcação estática de ordem única dentro do sistema
social.
E) Nessa lógica, a categoria “juventude” é utilizada para
estabelecer continuidades e contrastes entre as
gerações.

B) As

Questão 47

C) As classificações não existem na sociedade moderna.

Appadurai (1996:10) define um novo modo de migração,

D)

As classificações são produto do comportamento e são
generalizadas a todos as classes sociais.

baseado na expansão dos meios de comunicação e em novas

As classificações são criações a priori da existência
humana.

concepção de Estado onde as fronteiras já não representam

classificações são produtos externos das
sociedades, empregadas de maneira generalizada.

E)

tecnologias; essa nova concepção de espaço coloca uma

barreiras. A nova ordem espacial está pautada pelo

Questão 45

surgimento de novos vínculos entre regiões e comunidades,

Na cultura ocidental distinguem-se, de forma geral, quatro
etapas etárias (infância, adolescência, maturidade e velhice),
as quais podem apresentar subdivisões e estar formalizadas
através de ritos de passagem. As definições entre gerações
estão pautadas por distinções primárias sobre a idade dos
integrantes aliadas a classificações sociais. Assim, cada
geração é identificada e produz pessoas, corpos e maneiras
de agir. Diante disto, é possível afirmar que:

sejam estas próximas ou separadas no espaço e tempo.

A) As categorias etárias são únicas e imutáveis.
B) As categorias etárias são representações que designam

Segundo essa nova ordem, o novo espaço global pode ser
definido por quais características?

A) Caracteriza-se pela desterritorialização do espaço, a
heterogeneidade da cultura e o transnacionalismo.

B) Caracteriza-se pela territorialização dos espaços,
nacionalismo e homogeneidade cultural.

componentes já dados, dos quais a sociedade não tem
papel classificatório.

C) Caracteriza-se pela presença de migração, de um

C) As categorias etárias não fazem parte da organização

D) Caracteriza-se pela presença de fronteiras mutáveis e

social.

transnacionalismo e homogeneidade cultural.

D) As categorias etárias representam idades reais aliadas

pela migração contínua de grupos entre referentes
culturais afins.

a papeis sociais específicos que delimitam todos os
integrantes de cada faixa etária.

E) Caracteriza-se pela desterritorialização do espaço e por

E) As categorias etárias não respondem a distinções

referentes culturais afins junto com uma homogeneidade
cultural.

primárias e são formas únicas de identificação.
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Questão 48
Entre os grupos humanos existem vários padrões de
movimento. A migração é um processo que acontece quando
há um movimento (organizado ou não) que implica no
abandono (gradativo ou abrupto) de um local para habitar
outro. O nomadismo é um movimento pautado pela
sazonalidade, em que os grupos se movimentam por uma
área geográfica específica ao longo de um ciclo anual
completo, que não é regular, pois reponde às flutuações do
ambiente e a eventos produtivos.
Considerando o padrão de movimento da migração e do
nomadismo, é correto afirmar que:

A)

O nomadismo e a migração representam o mesmo
padrão de mobilidade.

B)

O nomadismo é caracterizado pela mobilidade,
enquanto a migração é caracterizada por não
representar um movimento.

C)

O nomadismo e a migração são formas de mobilidade e
representam dois padrões diferentes de regularidade de
movimento.

D)

O nomadismo e a migração não são formas de
mobilidade humana.

E)

O nomadismo é caracterizado por uma condição de
repouso, enquanto a migração é caracterizada pela
mobilidade.

Questão 49
Robin Fox considera que estudar os sistemas de parentesco
permite compreender as formas de associação seletivas que
os grupos apresentam através de categorias culturalmente
definidas. Para Fox os sistemas de parentesco expõem
relações de poder, relações de gêneros e proibições
institucionalizadas, que seriam a base de toda a organização
social (Fox 1967). De acordo com o autor citado, os quatro
princípios básicos dos sistemas de parentesco são:

A) Princípio da igualdade, princípio da fraternidade,
princípio geracional e princípio da aliança.

B) Princípio da gestação, princípio da fecundação, princípio
da dominação, princípio do tabu do incesto.

C) Princípio do nascimento, princípio da vida, princípio do
casamento e princípio da morte.

D) Princípio da aliança, princípio da procriação, princípio do
nascimento e princípio da disseminação.

E)

Princípio cruzado, princípio paralelo, princípio lineal,
princípio bifurcado.

Questão 50
A antropologia forense pode contribuir para a identificação
tanto de pessoas vivas como de conjuntos ósseos. Assim, a
antropologia forense tem desempenhado um papel
fundamental para os países que sofreram desaparecimentos
forçados a partir dos anos 1960 e buscam justiça e reparação.
Trata-se de uma área interdisciplinar que integra métodos de
análise da biologia esquelética, conhecimento dos variados
contextos legais e métodos etnográficos e historiográficos.
Com relação aos métodos etnográfico e historiográfico, a
quais disciplinas se está fazendo referência no auxílio da
antropologia forense?

A)
B)
C)
D)

Às técnicas da arqueologia e da antropologia.

E)

Às técnicas específicas das ciências biológicas

Não há referência a técnica alguma.
Às técnicas da arqueologia e da geografia.
Às técnicas da veterinária e das ciências humanas
aplicadas.
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