PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM
CONCURSO PÚBLICO 001/2016
CADERNO DE PROVA – QUESTÕES OBJETIVAS

ANTROPÓLOGO
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você se
candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao fiscal
de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 50 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e
E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no final
desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer outra cor
de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma opção
no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer
outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas do
candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h30min, incluído o tempo para preenchimento do cartão
de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local, bem como levar o caderno de provas, após 1 (uma) hora
de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão se retirar da sala de prova simultaneamente e devem
fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um fiscal
de sala.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é
apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Cuitelinho
Cheguei na beira do porto
Onde as onda se espaia
As garça dá meia volta
E senta na beira da praia
E o cuitelinho não gosta
Que o botão de rosa caia, ai, ai
Ai quando eu vim
da minha terra
Despedi da parentáia
Eu entrei no Mato Grosso
Dei em terras paraguaia
Lá tinha revolução
Enfrentei fortes batáia, ai, ai [...]

e)

No período I e II o motorista e o dono do carro são
pessoas diferentes

4. Quanto a concordância nominal das orações a seguir, podese afirmar que:
I – Água de coco é bom.
II – É proibida a entrada de pessoas sem colete.
III – Luzia anda meia preocupada.
IV – Ela mesma disse: obrigado!
a)
b)
c)
d)
e)

Somente I e II estão corretas
II, III e IV estão corretas
I, II e IV estão corretas
Todas estão corretas
Todas estão incorretas

5. A alternativa que possui uma construção idêntica em relação
à concordância verbal presente no segundo quadrinho é:

Folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó
1. Observe as afirmações feitas a respeito do texto lido:
I - O texto apresenta uma variação regional que não se adequa
à norma padrão da linguagem
II – A variação linguística do texto está de acordo com a
variedade padrão
III – O texto apresenta uma linguagem coloquial da língua
portuguesa relacionando-a com as tradições rurais do país
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III estão incorretas
somente I e III estão incorretas
I, II e III estão corretas
somente II e III estão corretas
somente I e III estão corretas

2. "Dói demais a dor do amor
Esse amor não morrerá
A saudade ficará
Nesse peito sofredor"
Meu Coração Está de Luto - Zeca Baleiro
Entre os versos de Zeca Baleiro é possível identificar a
seguinte figura de sintaxe:
a)
b)
c)
d)
e)

elipse
pleonasmo
zeugma
silepse
polissíndeto

3. Observe os períodos a seguir:
I – Após a colisão, o motorista e dono do carro compareceu à
delegacia para prestar depoimento.
II - Após a colisão, o motorista e o dono do carro
compareceram à delegacia para prestar depoimento.
A respeito dos períodos é possível afirmar:
a)
b)
c)
d)

No período I e II o motorista e o dono do carro são a
mesma pessoa
No período II o verbo está no plural para concordar com o
sujeito composto
No período I temos sujeito composto
No período I temos sujeito simples por isso o verbo está
no plural

a)
b)
c)
d)
e)

A maioria dos funcionários receberam o benefício
esperado.
Metade das pessoas desistiram da vaga.
Uma parte dos estudantes foi embora.
Grande parte dos medicamentos causam efeitos
colaterais.
A multidão aguardava o prefeito.

6. Das alternativas abaixo, em apenas uma todos os nomes
regem com a preposição “em”:
a)
b)
c)
d)
e)

capaz, passível, perito
indeciso, entendido, sito
perito, apto, dúvida
acessível, amante, capaz
digno, dúvida, obediente

7. Observe o trecho da canção de Vinicius de Moraes:
Eu sei que vou te amar
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Por toda a minha vida eu vou te amar
Em cada despedida eu vou te amar
Desesperadamente
Eu sei que vou te amar
Em relação ao trecho “vou te amar” é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

ocorreu mesóclise pois o pronome se encontra no meio do
verbo
ocorreu a ênclise, mas a construção está incorreta
ocorreu a próclise em desacordo com norma padrão, mas
é uma construção tipicamente brasileira
ocorreu a próclise em acordo com a norma padrão
a construção “vou amar-te” estaria incorretamente

8. Observe os verbos “preocupar-se”, “preparar” e “pensar”.
Quanto a regência, devem ser classificados em:

- O correto é "disseram-me". Não "me disseram".
- Eu falo como quero. E te digo mais... Ou é "digo-te"?
- O quê?
- Digo-te que você...
- O "te" e o "você" não combinam.
- Lhe digo?
- Também não. O que você ia me dizer?
- Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu
vou te partir a cara. Lhe partir a cara. Partir a sua cara. Como é
que se diz?
- Partir-te a cara.
- Pois é. Parti-la hei, se você não parar de me corrigir. Ou
corrigir-me.
- É para o seu bem.
- Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como
bem entender. Mais uma correção e eu...
- O quê?
- O mato.
- Que mato?
- Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem?
- Pois esqueça-o e pára-te. Pronome no lugar certo e elitismo!
- Se você prefere falar errado...
- Falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem.
Ou entenderem-me?
- No caso... não sei.
- Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não?
- Esquece.
- Não. Como "esquece"? Você prefere falar errado? E o certo é
"esquece" ou "esqueça"? Ilumine-me. Me diga. Ensines-lo-me,
vamos.
- Depende.
- Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o
soubesses, mas não sabes-o.
- Está bem, está bem. Desculpe. Fale como quiser.
- Agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas dás.
Mas não posso mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia.
- Por que?
- Porque, com todo este papo, esqueci-lo.
VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p.65.
9. O correto é "disseram-me". Não "me disseram". O uso
correto do pronome “me” é justificado pela seguinte regra:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto e
indireto; intransitivo
transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto;
transitivo direto
transitivo direto e indireto; intransitivo; transitivo
intransitivo; transitivo direto; transitivo indireto
transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto e
indireto; transitivo direto

Leia o texto a seguir para responder a questão 9:
Papos - Luis Fernando Veríssimo
- Me disseram...
- Disseram-me.
- Hein?

A mesóclise é obrigatória nas frases inciadas por verbo
Verbos no passado obrigam a ocorrência da ênclise
Nas frases afirmativas o pronome deve ser proclítico
Deve ocorrer próclise nas frases iniciadas por verbo
Deve ocorrer ênclise nas frases iniciadas por verbo

10. “Num reino muito antigo, há muitos anos atrás Lucas, um
homem inocente morre! Lucas teria sido condenado à forca por
suposta tentativa de homicídio, de uma moça da nobreza.
Minutos antes do enforcamento de Lucas o rei Robert recebe
um pergaminho de Amélia uma espécie de delegada da época,
com os seguintes dizeres: "Homem bom não, mate-o!" Robert
então deu o avaro para o enforcamento de Lucas, com a
certeza de que era culpado, com os dizeres escritos por
Amélia. [...]”
http://eipaludo.blogspot.com.br/2012/03/
a) o uso da vírgula nos dizeres de Amélia afirma que Lucas não
era um homem bom, por isso devia ser morto
b) Robert interpretou erroneamente o pergaminho de Amélia,
por isso Lucas foi condenado
c) a razão da condenação deve-se somente ao uso da
exclamação
d) para considerar Lucas inocente a exclamação deveria ser
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trocada por um ponto final
e) Se a vírgula fosse posta depois da palavra “bom” Lucas
continuaria sendo culpado

b)
c)
d)
e)

2x² -10x + 1
5x² + 10x -1
2x² +10x -1
2x² + 18x – 5

MATEMÁTICA
RACIOCÍNIO LÓGICO
11. No final do ano letivo escolar, dois alunos obtiveram
médias iguais na disciplina de Física. Observe o quadro com a
pontuação dos dois alunos nos quatro bimestres.

Aluno 1
Aluno 2

1º
Bimestre
8
10

2º
Bimestre
6
9

3º
Bimestre
4,5
4

4º
Bimestre
9,5
5

Encontre a variância do aluno 2 para verificar a regularidade na
pontuação por bimestre.
a)
b)
c)
d)
e)

6,5
7,5
8,5
9,5
9,0

a)
b)
c)
d)
e)

6
60
120
240
480

19. A palavra VASSOURA é formada por 8 letras. Determine o
número possível de anagramas dessa palavra:
a)
b)
c)
d)
e)

√2
7
4
3√2
15

V, V, F, F
V, F, F, V
F, F, F, V
V, V, V, V
V, F, F, F

18. Determinar os anagramas da palavra SILVA que tem as
letras SIL juntas e na mesma ordem é:
a)
b)
c)
d)
e)

12. Dois pontos cuja reta que os contém não é paralela ao eixo
x ou ao eixo y é representada por A (1, 9) e B (2, 8). A
distância entre ele é:
a)
b)
c)
d)
e)

17. Sejam p: 3 é um número primo e q: a água do mar é
salgada. A tabela-verdade para estes argumentos p ^ q é:

11.400
10.500
9.542
10.080
12.820

13. Dados os números complexos z1 = 6 + 4i, z2 = 3 + 2i,
determine z3 sabendo que ele é dado por z3 = z1 + z2.

20. Considere a proposição: “Inácia é trabalhadora e bonita, ou
Inácia não é estudiosa.”. Como Inácia não é estudiosa, então:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

z3 = (-9 + 8i)
z3 = (9 + 8i)
z3 = (9 + 6i)
z3 = (9 – 6i)
z3 = (-9 – 8i)

14. De acordo com as relações de Girard a soma de n raízes
para equações polinomiais de grau n é dada pela relação:
a)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-1 + rn = −

b)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-2 + rn = −

c)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-3 + rn = −

d)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-2 + rn =

e)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-1 + rn = −

a n−1
an
a n−2
a n−1
a n−3

a3
a n−2
an
an
a

15. O coeficiente angular da reta r, não paralela ao eixo y, que
contem pontos distintos M (7, -3) e N(4, -1) é dada por:
a)
b)
c)
d)
e)

-4
9
1
-2/3
0

16. Se p(x) = 5x² + 14x – 3 e q(x) = 3x² - 4x + 2, então p(x) –
q(x) é:
a)

8x² + 18x + 1

Inácia é trabalhadora e bonita.
Inácia é trabalhadora ou bonita.
Inácia não é trabalhadora ou não é bonita.
Inácia é trabalhadora e não é bonita.
Inácia não é trabalhadora e não é bonita.

21. De quantas maneiras podemos escolher um presidente, um
senador e um deputado federal de um determinado país,
sabendo que, há 5 candidatos a presidente, 18 candidatos a
senador e 24 candidatos a deputado federal?
a)
b)
c)
d)
e)

2016
216
2011
2169
2160

22. Realizou-se uma pesquisa entre os clientes de um
restaurante de uma determinada cidade e revelou-se que,
exatamente:
- 100 gostam somente de peixe;
- 150 gostam somente de carne;
- 20 gostam de peixe e carne.
- 110 não gostam nem de peixe e nem de carne.
Para esta pesquisa, quantas pessoas foram entrevistadas?
a)
b)
c)

340
280
310
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d)
e)

290
300

e)

Wai Wai

23. Determine a negação da proposição “Jerson é trabalhador
e Isis é estudiosa”.

30. Historicamente, em 1992, o Brasil já afastou um presidente
por corrupção passiva. Atualmente corre um processo de
impeachment contra a atual presidente. Uma das acusações
que pesam contra Dilma Rousseff é:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)

Jerson é trabalhador ou Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador e Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador ou Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador ou Isis não é estudiosa.
Isis não é estudiosa e Jerson é trabalhador.

d)
24. A proposição p → q é equivalente a:
e)
a)
b)
c)
d)
e)

~q → ~p
q→p
~p q
~p → q
~q → q

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS GERAIS
25. A Terra Indígena Balaio, cujo relatório antropológico foi
publicado no Diário Oficial da União, sobrepõe-se ao Parque
Nacional do Pico da Neblina, sob responsabilidade:
a)
b)
c)
d)
e)

Do Instituto Marechal Rondon
Do grupo Green Peace
Do Instituto Chico Mendes
Da Secretaria de Cultura e Turismo de São Gabriel
Do Instituto Ecológico de São Gabriel

26. A base da economia do município de São Gabriel da
Cachoeira é a:
a)
b)
c)
d)
e)

Agricultura mecanizada
Agricultura de subsistência
A indústria rural
Turismo
Pesca

27. Segundo o IBGE, em 2010 o IDHM de São Gabriel da
Cachoeira, era:
a)
b)
c)
d)
e)

0,607
0,608
0.609
0,706
0,806

31. “A partir da década de 60, a investigação antropológica
definiu-se em dois eixos principais: um primeiro, dedicado ao
estudo das bases materiais de sustentação das sociedades
humanas e o reflexo dessas em outras dimensões
socioculturais; e um segundo, dedicado ao estudo da mente
humana, de sua capacidade simbólica e de suas formas de
representação” (NEVES, 1996). Em relação homem e sua
cultura, possuem princípios que são estudados pelos
antropólogos, são eles:
a)
b)
c)
d)
e)

“Considerando a extrema diversidade cultural da humanidade,
Pode-se compreender cada grupo humano, seus valores
definidos, suas exclusivas normas de conduta e suas próprias
reações psicológicas aos fenômenos do cotidiano; e também
suas convenções relativas ao bem e mal, ao moral e imoral, ao
belo e feio, ao certo e errado, ao justo e injusto”. (MARCONI,
2006).
A respeito da afirmação acima é correto afirmar que:
a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)
e)

e)

Berlim
Londres
Toronto
Amsterdan
Tóquio

29. O nome da capital do Estado do Amazonas, recebeu essa
denominação em homenagem à tribo dos índios:
Manaós
Barés
Passés
Uaipanas

O parentesco, a cultura e o religioso.
Grau de parentesco, relações sociais, e o político.
Cultura, família e o político.
Sociedade, comunidade e cultura.
Família, sistema produtivo e comportamento.

32. Com relação da diversidade cultural da humanidade, julgue
a descrição abaixo:

28. Neste ano de 2016, as Olimpíadas ocorrerão na cidade do
Rio de Janeiro. Em 2020, as Olimpíadas ocorrerão na cidade
de:

a)
b)
c)
d)

Ter mantido o programa Bolsa Família.
Ter recebido propina para sua campanha política.
Ser correligionária do ex-presidente Luiz Inácio “Lula” da
Silva.
Crime de responsabilidade previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Boa versão do Erário Público Federal.

d)

refuta a ideia de que todo sistema cultural vive em
constante processo de mudança
nega uma visão objetiva das culturas ao ignorar suas
características específicas.
aceita o universalismo como base de formação das
diversas culturas humanas.
valoriza a relatividade cultural como princípio de
observação antropológica.
envolve principalmente o conceito de grupo étnico e as
questões de raça.

33. “A Antropologia Ecológica pode ser definida como o estudo
das relações entre dinâmica populacional, organização social e
cultural das sociedades humanas e o ambiente nos quais elas
estão inseridas” (NEVES, 1992). Da forma que a Antropologia
Cultural estuda as relações socioculturais dos grupos humanos
contemporâneos e antigos extintos. Podemos afirmar que a
Antropologia Cultural busca.
a)

Registrar os vestígios biológicos no âmbito legal de uma
determinada sociedade.
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b)
c)
d)
e)

Compreender o homem enquanto ser cultural e social.
Analisar os vestígios materiais e imateriais de sociedades
antigas extintas
Estudar os sítios arqueológicos e vestígios materiais.
Caracterizar os aspectos físicos e biológicos.

34. Considerando questões gerais sobre matrimônio e sistemas
de parentesco, assinale a afirmativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

O casamento representa, na maioria das sociedades, uma
simples união entre cônjuges.
A Antropologia refuta o parentesco como fundamental na
compreensão das sociedades primitivas.
A endogamia, como regra de união, é verificada na quase
totalidade das sociedades humanas.
O matrimônio torna o casal membro de uma família
elementar diferente daquela em que nasceu.
As teorias de parentesco historicamente incorporaram as
discussões sobre gênero e sexo.

35. Dentre os critérios de identificação no sistema de
parentesco, um se refere especificamente à diferença entre os
parentes consanguíneos e os ligados pelo matrimônio, que
amplia a rede de parentesco.
Assinale a alternativa que apresenta correta associação entre
este critério e seu exemplo.
a)
b)
c)
d)
e)

polaridade / solteiro, casado.
geração / pai, filho.
primos / irmão, irmã.
afinidade / mãe, mãe do marido.
colateralidade / irmãos e primos.

36. A família é uma instituição encontrada em todos os grupos
humanos, embora variem suas estruturas e funcionamento.
Dentro desta variedade, um tipo específico é a unidade
composta por parentes consanguíneos de duas ou mais
gerações, ligados entre si por deveres e direitos mútuos,
reconhecidos.
O fragmento de texto acima enuncia uma família:
a)
b)
c)
d)
e)

nuclear.
extensa.
primária.
imediata.
complexa.

37. Com relação aos estudos realizados no campo da
Etnografia, analise as afirmativas a seguir.

c)
d)
e)

a etnografia passou a existir a partir da ida do pesquisador
a campo.
os pesquisadores de gabinete instrumentalizaram o método
etnológico.
seu conjunto teórico se voltou ao estudo das grandes
populações tribais.

39. Sobre a relação entre Antropologia, memória e História,
analise as afirmativas a seguir.
I. As reflexões sobre o trabalho etnográfico com narrativas
populares constituem-se no próprio método da História
Antropológica.
II. Uma questão tradicionalmente demarcada nas ciências
sociais faz referência ao estatuto de objeto antropológico
conferido à memória.
III. Na Antropologia Histórica, temas como individuo,
coletividade, invenção e esquecimento embasam as teorias da
memória social.
Assinale:
a)
b)
c)
d)
e)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

40. Considerando temas como religião e magia, assinale a
afirmativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Todo ritual de magia designada como branca é, em si, uma
magia do tipo analógica/imitativa.
O sobrenatural pode ser indicado como o cerne da religião,
base dos sistemas religiosos.
A crença, que pressupõe compreensão, e o ritual são os
elementos constitutivos da religião.
O ritual de oração, ao contrário da oferenda, pressupõe
sempre louvação ou súplica.
Atitudes de humildade e de controle em relação ao
sobrenatural aproximam religião e magia.

41. No âmbito das religiões, os oficiantes são os responsáveis
pela realização dos rituais, cultos e cerimônias de uma forma
geral e, dentre eles, aquele que exemplifica o oficiante do tipo
especialista é o:
a)
b)
c)
d)
e)

xamã.
pajé.
sacerdote.
pai-de-santo.
rei-sacerdote.

I. Centram-se nas culturas tidas como simples ou “primitivas”.
II. Priorizam as ditas sociedades de linhagem e segmentárias.
III. São eminentemente análises comparativas de base cultural.
Assinale:

42. Sobre uma antropologia pós-moderna ou crítica, iniciada
nos anos de 1980, analise as afirmativas a seguir.

a)
b)
c)
d)
e)

I. Considera a etnografia como uma representação polifônica
da polissemia cultural.
II. Percebe a cultura como um processo plural que não oferece
compreensão única ou linear.
III. Politiza a relação entre observador e observado,
relativizando a autoridade do discurso antropólogo.
Assinale:

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

38. Nos dizeres de Malinowski, a Antropologia apenas se tornou
uma atividade “ao ar livre” quando:
a)
b)

baseou seus estudos analíticos na figura do pesquisador
erudito.
percebeu a importância dos auxiliares de campo em sua
pesquisa.

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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43. A respeito da família, tal qual entendida pela Antropologia,
assinale a afirmativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Independe das sociedades nas quais estão inseridas.
É chamada de elementar no caso específico dos esquimós.
Inexiste no contexto das organizações sociais
contemporâneas.
Apresenta grandes uniformidades de tipos ao longo do
tempo.
Ocupa posição constante no sistema mais restrito de
parentesco.

44. As alternativas a seguir apresentam dois temas que
permeiam o debate no âmbito da chamada antropologia das
sociedades complexas, à exceção de uma. Assinale-a.
a)
b)
c)
d)
e)

Políticas de identidade e ações afirmativas.
Contextos nacionais e identidade nacional.
Cidadania e direitos especiais ou diferenciados.
Cultura popular e identidade nacional.
Comunidades e regiões morais primitivas.

45. O primeiro conceito etnográfico de cultura surgiu com:
a)
b)
c)
d)
e)

Edward Tylor.
Jaques Turgot.
Walter Neves.
Leslie White.
Clifford Geertz.

46. Sobre as teorias antropológicas contemporâneas, analise as
afirmativas a seguir.
I. Priorizam os estudos dos elementos tangíveis do ser humano.
II. Constituem-se na base do método da Antropologia Clássica.
III. Buscam focar suas observações nos feitos da vida moderna.
Assinale:
a)
b)
c)
d)
e)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

47. A desintegração do campesinato de Lenin (1982),
vislumbrou em dados estatísticos dos Zemstvos a classificação
dos camponeses por grupos. Assinale a alternativa correta
quanto a um grupo especifico.
a)

b)

c)

d)

e)

Camponês rico - grandes lotes de terra, empregados no
campo, maquinas de trabalho, casa na cidade, poder de
comercio, dez cavalos.
Camponês médio – a renda permitia cobrir suas despesas,
contratação de empregados, casa na cidade, quatro
cavalos e maquinas de trabalho.
Camponês rico – detém mais da metade da semeadura,
grandes lotes, possuem maquinas de trabalho, poder
comercial, cinco cavalos, melhor aproveitamento do tempo.
Camponês médio – três lotes de terras, cinco cavalos,
empregados no campo, máquina de trabalho, casa na
cidade, técnicas agrícolas aprimoradas.
Camponês médio – rico – intermediário entre as classes que
estavam entre estas classificações.

48. A observação participante:
a)
b)

é uma técnica complexa que tem outras subsidiárias.
deve ser considerada um método de pesquisa.

c)
d)
e)

é adotada pelo pesquisador que não se envolve na vida da
comunidade pesquisada.
é uma técnica somente aprendida e apurada teoricamente.
é adotada pelo pesquisador dogmático.

49. A Antropologia possui um campo extenso de analise, com
divisões nas áreas de atuação. Podemos afirmar que a
Antropologia forense, é da área da Antropologia?
a)
b)
c)
d)
e)

Social
Cultural
Botânica
Biológica
Ecológica

50. Na visão de Karl Kautsky (1986) ao analisar o campesinato
pelo desenvolvimento do capitalismo na cidade e indústria e
observa que esse processo modifica o caráter da produção
agrícola de modo que a indústria e o comercio começam a ruir a
profissão do camponês. Com isso é incorreto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Aumento do intercâmbio entre o campo e a cidade.
Produtos agrícolas sofisticado começam a invadir o campo.
Estabelecem moradia em vilas estruturadas na cidade.
O serviço militar começa a recrutar os filhos de
camponeses para as cidades.
Substituição de produtos feitos pelos camponeses por
produtos desenvolvidos na cidade.

