Concurso Público
Código: 395

MUSEÓLOGO
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:
Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Conhecimentos Gerais
- Português
- Matemática
- Informática
- Legislação
Conhecimentos Específicos

15
05
10
10
40

Total de questões

-

80

INSTRUÇÕES:
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a
presença do fiscal.

•

Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na
frente do cartão.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e
apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por
candidato.

•

Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares,
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e de questões, preencha apenas as correspondentes
à sua prova; as demais ficam em branco.

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.

•

A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da
entrega do material na mesa do fiscal.

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

•

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Português
Metade do carbono que árvores amazônicas
capturam da atmosfera é aprisionada por apenas 1% das
espécies da floresta, segundo um estudo científico
internacional.
A Amazônia abriga cerca de 16 mil espécies de
árvores, mas apenas 182 _______________ o processo
de captura de gases que causam o efeito estufa, de
acordo com a pesquisa, publicada na revista Nature
Communications.
Com 5,3 milhões de quilômetros quadrados, o
ecossistema é a maior floresta tropical do mundo e
essencial para o ciclo de sequestro de carbono do
planeta: responde por cerca de 14% do carbono
assimilado por fotossíntese e abriga 17% de todo o
carbono estocado em vegetação em todo o planeta.
“Considerando que a Amazônia é tão importante
para o ciclo de carbono e _________________ tanto da
biomassa do planeta, calcular exatamente quanto carbono
é armazenado e produzido é importante para entender o
que pode acontecer no futuro sob condições ambientais
diferentes”, disse a coautora do estudo, Sophie Fauset, da
Universidade de Leeds, no Reino Unido.
O novo estudo toma como base as conclusões de
outra pesquisa, de outubro de 2013, que encontrou 227
espécies hiperdominantes que ______________ por
metade dos 390 bilhões de árvores amazônicas.
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/planeta-ciencia/noticia/... - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:

2) Em relação ao texto, analisar a sentença abaixo:
16 mil espécies de árvores é a quantidade abrigada pela
Amazônia (1ª parte). 5,3 milhões de quilômetros
quadrados é o tamanho da Amazônia (2ª parte). A
Amazônia é fundamental para o ciclo do carbono, porque
14% do carbono é assimilado por ela por fotossíntese
(3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
c) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
3) O termo sublinhado em “... cerca de 16 mil espécies de
árvores, mas apenas 182...” encontra seu sinônimo em:
a) Portanto.
b) Porém.
c) Porque.
d) Se.

4) Assinalar a alternativa em que há uma oração
subordinada adverbial temporal:
a) Continuamos a acreditar na humanidade, embora não
se saiba até quando.
b) Se faz frio, geralmente é porque choveu.
c) Caso não haja tempo hábil para a perfeição do trabalho,
é necessário fazer o melhor possível.
d) Quando chove, é necessário manter os animais de
estimação sob abrigo.

a) domina - armazena - responde
b) dominam - armazenam - respondem
c) dominam - armazena - respondem
d) domina - armazenam - responde
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5) Em relação às vozes verbais, analisar os itens abaixo:
I - “O médico receitou os remédios.” encontra-se na voz
ativa.
II - “Os remédios foram receitados pelo médico.” encontrase na voz passiva.
a) Somente o item I está correto.
b) Somente o item II está correto.
c) Os itens I e II estão corretos.
d) Os itens I e II estão incorretos.

6) Quanto à
CORRETA:

concordância,

assinalar a

alternativa

10) Assinalar
pontuação:

a

alternativa

CORRETA

quanto

à

a) É cada vez mais, deprimente voltar ao Brasil, depois de
uns dias em cidade civilizada no exterior.
b) A falta de educação nas grandes cidades brasileiras,
torna o cotidiano uma batalha diária.
c) O desrespeito das prefeituras e dos governos estaduais
com as necessidades básicas do cidadão e do
contribuinte – saúde, educação, moradia e transporte –
contribui para provocar um êxodo, não somente para
fora do país.
d) Ninguém fecha e xinga no trânsito, nem ousa, trafegar
pelo acostamento ou acelerar no sinal amarelo.

a) As ulcerações, pequenas feridas rasas e doloridas,
aparecem em algumas pessoas com mais frequência
do que em outras.
b) A afta que aparece na boca podem acometer tanto
bebês quanto adultos, em qualquer faixa etária.
c) Baixas no sistema imunológico, traumas durante a
escovação, alimentação mais ácida, carência de
vitamina B12, reações alérgicas, alterações hormonais
e estresse é algumas das causas de afta na boca.
d) O conjunto de sintomas da afta na boca podem ser
reduzido com a aplicação de anestésicos tópicos ou
pomadas com corticoides em oral-base sobre a lesão.

11) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a
alternativa INCORRETA:

7) Assinalar a alternativa em que ambas as palavras são
paroxítonas:

a) Oposição.
b) Conclusão.
c) Condição.
d) Concessão.

a) Espadachim - crucifixo.
b) Alternativa - força.
c) Nobel - rubrica.
d) Estilo - cárcere.

8) Assinalar a alternativa em que o sublinhado classificase morfologicamente como advérbio:
a) Cada vez mais requintados, os aniversários de um ano
ostentam orçamentos polpudos e despontam como as
datas de custo mais elevado no calendário familiar.
b) Os supereventos são realizados na residência da
família ou em casas especializadas.
c) Os garçons usam luvas brancas.
d) A empresária trabalha bastante com finger food,
pequenas porções para se comer com a mão.

a) Por que chove tanto no Rio Grande do Sul?
b) Sabe-se o porquê de tanta comemoração nesta
cidade?
c) Gostamos de estudar, porque sabemos que a caneta é
mais leve do que a enxada.
d) Sei por quê ele não veio à reunião.
12) O termo sublinhado em “Todavia, ele não recomenda
a troca do leite normal...” indica ideia de:

13) Quanto ao emprego do acento indicativo de crase,
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo
CORRETAMENTE:
Os dados são do levantamento feito pela Fundação
Procon de São Paulo, órgão vinculado ___ Secretaria da
Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São
Paulo.
Gordura acumulada na barriga está associada ___
problemas como doença cardiovascular, inflamação e
diabetes tipo 2.
a) a - à
b) a - a
c) à - a
d) à - à

9) Em relação à colocação pronominal, analisar a
sentença abaixo:
Ele sofria bullying na escola, ele se escondia atrás do
computador (1ª parte). O Ministério comprometeu-se a
financiar integralmente as mensalidades que tiveram um
reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano
passado (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Totalmente incorreta.
c) Correta somente em sua 1ª parte.
d) Correta somente em sua 2ª parte.
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14) Quanto à colocação do pronome “se”, assinalar a
alternativa INCORRETA:
a) O ídolo não se recusou a tirar fotos com os fãs.
b) Isso aqui tornou-se o espaço que abriga a maior
diversidade animal do Rio Grande do Sul.
c) O que se busca realizar são parcerias para fomentar o
turismo na região.
d) A vida dos animais confunde-se com a vida do
zoológico.
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15) Assinalar a alternativa que está na voz passiva:

RASCUNHO

a) A janela da firma foi quebrada pelas crianças que
brincavam na rua.
b) Os perfumes franceses são famosos no mundo inteiro.
c) As crianças ficaram contentes com os novos
brinquedos.
d) Precisamos de mais material no escritório.
Matemática
16) Em determinado hospital, em 8 dias, um Médico faz
200 laudos, trabalhando 9 horas por dia. Considerando-se
a mesma proporção, quantos laudos esse Médico fará em
15 dias, trabalhando 12 horas por dia?
a) 500
b) 600
c) 300
d) 400
17) Quantos anagramas tem a palavra COORDENAR?
a) 80.940
b) 70.830
c) 90.720
d) 60.610
18) O quadro abaixo apresenta o resultado de uma
pesquisa realizada com 20 pessoas com o intuito de
verificar quantos museus elas já visitaram:
Nº de museus visitados
0
1
2
3
Total

FA
9
6
2
3
20

Com base nesse quadro, qual é a média de museus
visitados por essas pessoas?
a) 1,69
b) 2,71
c) 1,83
d) 0,95
19) Marina gastou, ao todo, R$ 5.000,00 para realizar um
evento. Sabendo-se que ela gastou 2/5 com a bebida, 1/4
com a comida, 1/8 com a música e o restante com a
decoração, é CORRETO afirmar que:
a) R$ 3.000,00 foram gastos com a bebida.
b) R$ 1.250,00 foram gastos com a comida.
c) R$ 652,00 foram gastos com a música.
d) R$ 1.152,00 foram gastos com a decoração.
20) A negação da proposição “Pedro possui Ensino
Superior e Paulo possui Ensino Médio.” é:
a) “Pedro não possui Ensino Superior e Paulo possui
Ensino Médio.”
b) “Pedro possui Ensino Superior ou Paulo não possui
Ensino Médio.”
c) “Pedro não possui Ensino Superior e Paulo não possui
Ensino Médio.”
d) “Pedro não possui Ensino Superior ou Paulo não possui
Ensino Médio.”
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Informática
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto
anteriormente.

21) De acordo com o CERT.BR, sobre segurança na
Internet e os principais riscos aos quais se está exposto,
analisar os itens abaixo:
I - Furto e perda de dados: os dados presentes em
equipamentos conectados à Internet podem ser
furtados e apagados.
II - Uso excessivo: o uso desmedido da Internet, assim
como de outras tecnologias, pode colocar em risco a
saúde física, diminuir a produtividade e afetar a vida
social ou profissional do usuário.
III - Facilidade de manter sigilo: na Internet, caso não
sejam tomados os devidos cuidados, as informações
podem trafegar ou ficar armazenadas de forma que
outras pessoas tenham acesso ao conteúdo.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens I e II.

22) Dentre os principais usos e cuidados que se devem ter
ao utilizar a Internet para acessar webmails, segundo o
CERT.BR, está:
a) Cuidar ao usar cookies caso deseje ter mais
exclusividade.
b) Cuidar ao elaborar senhas de acesso ao webmail para
evitar que sejam descobertas por meio de ataques de
força bruta.
c) Pode-se acessar o webmail de computadores de
terceiros sem se preocupar com aspectos de segurança
em virtude de possuir mecanismos suficientes de
segurança.
d) As opções de execução de JavaScript e de programas
Java devem estar ativadas.

23) Referente à utilização de estilos no Word 2007, é
CORRETO afirmar que podem ser usados para:
a) Inserção de sumários.
b) Inserção de notas de rodapé.
c) Automatização de comentários.
d) Colocar tabelas dinâmicas.
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24) Dentre as fórmulas de textos do Excel 2007, aquela
que converte um número em texto, usando o formato de
moeda, é:
a) =CONVMOEDA()
b) =CIFRA()
c) =REFRAG()
d) =MOEDA()

25) Em relação ao Windows 7 Professional, analisar os
itens abaixo:
I - O aplicativo Bloco de Notas é instalado separadamente
desse sistema operacional.
II - Esse sistema operacional suporta tecnologias de 32
bits e até 64 bits, dependendo da instalação do sistema
e do tipo de hardware utilizado.
III- Não é permitido inserir computadores em um domínio
ou um grupo de trabalho utilizando a versão
Professional do Windows.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens I e II.

26) Considerando-se o Word 2007, a guia que permite
dividir o texto em duas ou mais colunas é:
a) Início.
b) Inserir.
c) Layout da Página.
d) Exibição.

27) Dentre as guias disponíveis no PowerPoint 2013, a
função de inserir comentários a um slide está na guia:
a) Página Inicial.
b) Design.
c) Animações
d) Revisão.

28) Dentre as extensões de arquivos utilizados pelo
PowerPoint 2013, estão:
a) .doc e .docx.
b) .xls. e .xlsx.
c) .ppt e .pptx.
d) .pdf e .pdfx.

29) Para instalação correta de um disco rígido em uma
placa-mãe de um computador padrão, são necessárias as
interfaces:
a) IDE ou SATA.
b) ISDN ou MIDI.
c) Ethernet ou AGP.
d) PCI ou COM.
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30) Considerando-se um teclado que contém à disposição

32) Segundo a Constituição Federal, analisar os itens
abaixo:

a tecla Windows
, assinalar a alternativa que
apresenta o atalho utilizado no Windows 7 Professional,
que permite executar a caixa de diálogo Executar,
disponível no menu Iniciar:

I - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem.
II - É inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

33) Em conformidade com a Constituição Federal, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
a) Tecla

+R

b) Tecla

+E

c) Tecla

+A

d) Tecla

+F

I - Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los,
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou
seus representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse
público.
II - Dar fé aos documentos públicos.
III - Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
Está(ão) CORRETO(S):

Legislação
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.

31) Em conformidade com a Constituição Federal, em
relação aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
assinalar a alternativa INCORRETA:
a) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade
do trabalho.
b) Seguro-desemprego, em caso de despedida com justa
causa.
c) Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
normas de saúde, higiene e segurança.
d) Reconhecimento das convenções e acordos coletivos
de trabalho.
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a) Somente o item II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.
34) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município,
analisar os itens abaixo:
I - São órgãos do Município, autônomos e concorrentes
entre si, o Executivo e o Legislativo.
II - Compete ao Município regular as condições de utilização
dos bens públicos de uso comum.
III - Constituem bens do Município todas as coisas móveis e
imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe
pertençam.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
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35) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município,
assinalar a alternativa CORRETA:
a) É vedado ao Município fixar preços públicos pela
utilização de bens ou serviços e atividades municipais.
b) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado ao Município exigir ou aumentar
tributos sem lei que o estabeleça.
c) É vedado ao Município a prestação de serviços públicos
sob regime de concessão ou permissão.
d) Ao servidor público da Administração Direta Municipal é
vedado o exercício de mandato eletivo.
36) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal
nº 130/01, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) O vencimento, a remuneração e o provento não serão
objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos
casos de prestação de alimentos resultante de decisão
judicial.
b) Qualquer servidor poderá perceber, mensalmente,
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens
pessoais ou de qualquer outra natureza, remuneração
superior ao subsídio mensal, em espécie, do Secretário
Municipal.
c) O servidor em débito com o erário, que for demitido,
exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou
disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida
relativa a reposição seja superior a cinco vezes o valor de
sua remuneração, terá o prazo de 180 dias para quitar o
débito, a contar do ato exoneratório ou de demissão.
d) Nenhum servidor receberá, a título de vencimento,
importância inferior ao salário-mínimo.

37) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal
nº 130/01, analisar os itens abaixo:
I - Posse é o efetivo desempenho das atribuições do cargo
público ou da função de confiança.
II - É de cinco dias o prazo para o servidor empossado em
cargo público entrar em exercício, contados da data da
posse.
III - O servidor será exonerado do cargo ou será tornado
sem efeito o ato de sua designação para função de
confiança, se não entrar em exercício nos prazos
previstos.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

38) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal
nº 130/01, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) A diária será concedida por dia de afastamento,
sendo devida pela metade quando o deslocamento
não exigir pernoite fora da sede, ou quando o
Município custear, por meio diverso, as despesas
extraordinárias cobertas por diárias.
(---) O servidor que receber diárias e não se afastar da
sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las
integralmente, no prazo de 15 dias.
a) C - C.
b) C - E.
c) E - C.
d) E - E.

39) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 498/12,
analisar os itens abaixo:
I - Empenhar a despesa e fazer o controle dos créditos
orçamentários é uma das competências da
Controladoria-Geral do Município.
II - O Poder Executivo Municipal, titularizado pelo Prefeito
Municipal, tem a sua estrutura básica composta de
Secretarias,
Diretorias, Gerências,
órgãos
de
assistência direta e entidades da Administração
Indireta.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

40) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 498/12, à
Procuradoria-Geral do Município compete:
I - Representar o Município, os órgãos da Administração
Direta e as entidades da Administração Indireta do
Poder Executivo Municipal, judicial e extrajudicialmente,
em qualquer juízo ou tribunal, atuando nos feitos em
que ele tenha interesse, inclusive em matéria tributária
e fiscal.
II - Exercer as funções de consultoria jurídica e
assessoramento ao Prefeito e à Administração Pública
Municipal Direta e Indireta.
III - Realizar o controle da legalidade da Administração
Pública Municipal Direta e Indireta.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41) Em conformidade com a Constituição Federal,
assinalar a alternativa INCORRETA:
a) O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional,
e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
b) O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional.
c) A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de
duração bianual, visando ao desenvolvimento cultural
do País.
d) Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão
punidos, na forma da lei.

42) Segundo a Lei nº 12.840/13, consideram-se
disponíveis para serem destinados ao patrimônio dos
museus federais os bens de valor cultural, artístico ou
histórico que fazem parte do patrimônio da União, na(s)
seguinte(s) hipótese(s):
a) Apreensão em controle aduaneiro ou fiscal, seguida de
pena de perdimento, após o respectivo processo
administrativo ou judicial.
b) Dação em pagamento de dívida.
c) Abandono.
d) Todas as alternativas anteriores.

43) Considerando-se a Lei nº 12.840/13, analisar os itens
abaixo:
I - Os bens disponíveis, quando destinados à unidade
museológica da União, integrar-se-ão ao seu
patrimônio.
II - Em se tratando de bens tombados em âmbito federal,
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
deverá pronunciar-se quanto à destinação dos bens
aos museus.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Os itens I e II estão incorretos.
d) Somente o item II está correto.

44) Com base no Decreto nº 8.124/13, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Os museus deverão formular, aprovar ou, quando for
o caso, propor, para aprovação da entidade a que se
vinculem, uma política de aquisições e descartes de
bens culturais, que será atualizada periodicamente.
(---) Os museus garantirão a conservação e a segurança
de seus acervos.
(---) Em caso de extinção dos museus, os seus inventários
e registros serão arquivados em absoluto sigilo, não
podendo ser acessados.

45) Considerando-se a Lei nº 11.904/09, assinalar a
alternativa INCORRETA:
a) O Poder Público estabelecerá mecanismos de fomento
e incentivo visando à sustentabilidade dos museus
brasileiros.
b) Esta Lei se aplica às bibliotecas, aos arquivos, aos
centros de documentação e às coleções visitáveis.
c) Os bens culturais dos museus, em suas diversas
manifestações, podem ser declarados como de
interesse público, no todo ou em parte.
d) Conforme as características e o desenvolvimento de
cada museu, poderão existir filiais, seccionais e núcleos
ou anexos das instituições.

46) Segundo a Lei nº 11.906/09, compete ao Instituto
Brasileiro de Museus (IBRAM), entre outros:
I - Desenvolver e estimular ações de circulação,
intercâmbio e gestão de acervos e coleções.
II - Promover o fortalecimento das instituições
museológicas como espaços de produção e
disseminação de conhecimento e de comunicação.
III - Desenvolver e apoiar programas de financiamento
para o setor museológico.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

47) De acordo com o Decreto nº 3.551/00, fica instituído o
Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que
constituem patrimônio cultural brasileiro. Em relação aos
livros em que serão feitos esse registro, analisar os itens
abaixo:
I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos
rituais e festas que marcam a vivência coletiva do
trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de
outras práticas da vida social.
II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão
inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados
no cotidiano das comunidades.
III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde
serão inscritas manifestações literárias, musicais,
plásticas, cênicas e lúdicas.
IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos
mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços
onde se concentram e reproduzem práticas culturais
coletivas.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens III e IV.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Somente os itens II e III.

a) C - C - E.
b) C - C - C.
c) E - C - E.
d) E - E - C.
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48) Segundo o Decreto nº 3.551/00, são partes legítimas
para provocar a instauração do processo de registro:
a) O Ministro de Estado da Cultura e instituições
vinculadas ao Ministério da Cultura.
b) Secretarias de Estado, de Município e do Distrito
Federal.
c) Sociedades ou associações civis.
d) Todas as alternativas anteriores.

49) Em conformidade com o Decreto nº 5.520/05, marcar
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) O Ministério da Cultura e os seus entes vinculados
integram o Sistema Federal de Cultura (SFC).
(---) Outros órgãos não poderão integrar o SFC, conforme
disposto pelo Ministro de Estado da Cultura.

52) Em conformidade com o Decreto nº 91.775/85,
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo
CORRETAMENTE:
O desempenho das atividades de Museólogo, em
________ de suas modalidades, constitui objeto da
profissão de ___________, regulamentada por este
Decreto.
a) qualquer - Perito em Museu
b) algumas - Museólogo
c) algumas - Técnico em Museu
d) qualquer - Museólogo

53) Segundo a Lei nº 7.287/84, o Conselho Federal de
Museologia compor-se-á de brasileiros natos ou
naturalizados que satisfaçam às exigências desta Lei e
terá a seguinte constituição:

a) E - C.
b) C - C.
c) C - E.
d) E - E.

I - Dez membros efetivos, eleitos em assembleia
constituída por delegados eleitorais de cada Conselho
Regional, que elegerão um deles como seu Presidente.
II - Cinco suplentes, eleitos juntamente com os membros
efetivos.

50) Considerando-se o Decreto nº 5.761/06, quanto à
Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, analisar os
itens abaixo:

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Os itens I e II estão incorretos.
c) Somente o item I está correto.
d) Somente o item II está correto.

I - A Comissão poderá constituir grupos técnicos com a
finalidade de assessorá-la no exercício de suas
competências.
II - O Ministério da Cultura prestará o apoio técnico e
administrativo aos trabalhos da Comissão.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Os itens I e II estão incorretos.
d) Somente o item II está correto.

51) De acordo com a Lei nº 8.313/91, assinalar a
alternativa INCORRETA:
a) O Departamento da Receita Federal, do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, no exercício de
suas atribuições específicas, fiscalizará a efetiva
execução desta Lei, no que se refere à aplicação de
incentivos fiscais nela previstos.
b) Na hipótese de dolo, fraude ou simulação, inclusive no
caso de desvio de objeto, será aplicada, ao doador e ao
beneficiário, multa correspondente a três vezes o valor
da vantagem recebida indevidamente.
c) Constitui crime, punível com reclusão de dois a seis
meses e multa de 20% do valor do projeto, obter
redução do imposto de renda utilizando-se
fraudulentamente de qualquer benefício desta Lei.
d) Constitui crime, punível com a reclusão de dois a seis
meses e multa de 20% do valor do projeto, qualquer
discriminação de natureza política que atente contra a
liberdade de expressão, de atividade intelectual e
artística, de consciência ou crença, no andamento dos
projetos a que se refere esta Lei.
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54) Em conformidade com o Código de Ética Profissional,
analisar a sentença abaixo:
O Museólogo deve, em relação ao patrimônio, procurar
atingir os padrões mais elevados do tratamento das
questões patrimoniais, especialmente canalizadas para o
trabalho
museológico,
buscando
o
contínuo
aperfeiçoamento e atualização de seus conhecimentos
(1ª parte). Não é permitido ao Museólogo desenvolver
atividades comerciais vinculadas ao patrimônio que
possam prejudicar a preservação (2ª parte).
A sentença está:
a) Correta somente em sua 1ª parte.
b) Totalmente correta.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

55) Conforme a Portaria Normativa nº 1/06, quanto ao
Plano Museológico, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) O Plano Museológico adotado para os museus do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) é composto pela Identificação da Instituição e
pelos Programas.
b) Na consolidação do Plano Museológico, deve-se
considerar o caráter transversal dos Programas.
c) A elaboração e revisão do Plano Museológico devem
estar em consonância com as diretrizes da Política
Nacional de Museus, instituída pelo Ministério da
Cultura.
d) O Plano Museológico deverá ser avaliado
permanentemente e revisado com um intervalo mínimo
de dois e máximo de quatro anos.
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56) De acordo com a Portaria Normativa nº 1/06, é aquele
que contempla o processamento e a disseminação de
informações, destacando as linhas de pesquisa
institucional e de projetos voltados para estudos de
público, de patrimônio cultural, de museologia, de história
institucional e de outros estudos. Trata-se do Programa:
a) De pesquisa.
b) Educativo e cultural.
c) De difusão e divulgação.
d) De acervos.

57) Com base na Resolução Normativa nº 2/14, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---)

60) Segundo o Código de Ética para Museus do Comitê
Internacional de Museus (ICOM), analisar os itens abaixo:
I - A direção deve garantir segurança adequada para as
suas coleções, contra furto ou dano.
II - A direção deve assegurar que todos tenham pleno
acesso ao museu, suas coleções e informações
durante horários razoáveis e por períodos regulares.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

61) Em relação à missão de um museu, assinalar a
alternativa CORRETA:

O Inventário Nacional dos Bens Culturais
Musealizados
(INBCM)
substitui
os
outros
instrumentos de documentação e pesquisa realizados
nos museus.
(---) Bens culturais de caráter museológico são bens
materiais que, ao serem incorporados aos museus,
perderam as suas funções originais e ganharam
outros valores simbólicos, artísticos, históricos e/ou
culturais, passando a corresponder ao interesse e
objetivo de preservação, pesquisa e comunicação de
um museu.

a) Define apenas os critérios de seleção de pessoal.
b) Aborda o propósito, valores e público-alvo de um
museu.
c) Discute e avalia o conceito de educação não formal.
d) Estabelece diretrizes para alcançar as metas anuais da
instituição.

a) C - C.
b) E - E.
c) E - C.
d) C - E.

I - Os termos/nomes de objetos são organizados com
base em sua função.
II - A lista de termos/nomes de objetos não pode ser
expandida, em hipótese alguma.

58) Para efeito da Resolução Normativa nº 2/14,
consideram-se os bens culturais de caráter bibliográfico
que sejam classificados como obras preciosas, assim
consideradas as coleções especiais formadas por
materiais bibliográficos compostos por publicações que
não são raras, mas que têm algum valor de posse e de
identidade com o museu e a instituição a qual pertença, e
que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes
situações, EXCETO:
a) Obras que compõem a produção tipográfica do museu
e/ou da instituição a qual pertença.
b) Obras que contam a história do museu e/ou da
instituição a qual pertença.
c) Obras que caracterizam as últimas produções
tipográficas da localidade a qual o museu está inserido.
d) Obras que pertençam a um conjunto bibliográfico de
personalidade ilustre.

59) Em relação à direção do museu, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) É dever da direção assegurar instalações e burocracia
adequados para que o museu desempenhe as funções
básicas definidas em sua missão.
b) É dever da direção assegurar acesso privilegiado à
pessoas de classe social elevada e aos membros da
associação de amigos do museu.
c) A direção deve delegar funções aos funcionários e
visitantes.
d) A direção deve elaborar, difundir e cumprir um estatuto
que defina a missão, os objetivos e a política do museu.
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62) Considerando-se o esquema classificatório utilizado
no Thesaurus para acervos museológicos, analisar os
itens abaixo:

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

63) Segundo FERREZ e BIANCHINI, Thesaurus pode ser
definido como:
I - Um conjunto de conceitos aleatórios reunidos para
classificação dos objetos materiais, adotados por
centros de informação e bibliotecas.
II - Um vocabulário controlado e dinâmico de termos que
tem em si relações semânticas e genéricas e que se
aplica a uma área particular do conhecimento.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

64) Segundo a classificação de FERREZ e BIANCHINI,
em Thesaurus para acervos museológicos, uma âncora
estaria melhor vinculada à subclasse:
a) Equipamento de atividades comerciais.
b) Acessório de transporte marítimo.
c) Artigo de viagem.
d) Objeto de adorno.
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65) A segurança contra incêndio é um requisito básico que
deveria ser atendido em qualquer tipo de edificação. O
plano de abandono assegura uma utilização eficiente e
segura das rotas de fuga disponíveis em caso de
emergência. Com base nisso, analisar os itens abaixo:
I - Para perfeita execução do plano, todos devem
permanecer em estado de pânico.
II - O plano deve incluir a descrição de incumbências
particulares de alguns funcionários.
III - A rapidez na evacuação é desejável, mas não é
prioritária.
IV - O plano de abandono deve considerar as
características físicas do edifício.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I, II e IV.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.

66) Considerando-se a conceituação clássica e genérica
de documento, analisar a sentença abaixo:
Documento é qualquer elemento gráfico, iconográfico,
plástico ou fônico pelo qual o homem se expressa
(1ª parte). A forma/função pela qual o documento é criado
é que determina seu uso e seu destino de
armazenamento futuro (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

67) Considerando-se o termo musealização, discutido por
CURY, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) A musealização começa na valorização seletiva de
um objeto e continua no conjunto de ações que visa
à transformação do objeto em documento e sua
comunicação.
(---) Os sentidos atribuídos ao objeto no processo de
musealização são adotados no meio de onde ele foi
retirado, o que modifica a forma de pensar a agir
daquela sociedade.
(---) Apenas algumas coisas, a que se atribuem
qualidades como documentalidade, autenticidade,
excepcionalidade, serão destacadas e musealizadas.

68) Considerando-se as funções fundamentais dos
museus, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(1) Expografia.
(2) Museografia.
(3) Pesquisa.
(---) Possibilita a interpretação dos objetos, sua valoração,
musealização e sua comunicação.
(---) Visa à pesquisa de uma linguagem e de uma
expressão. Abrange os aspectos de planejamento,
metodológicos e técnicos para o desenvolvimento da
concepção e materialização da forma, de acordo com
os princípios expológicos.
(---) Engloba todas as ações práticas de um museu:
planejamento,
arquitetura
e
acessibilidade,
documentação, conservação, exposição e educação.
a) 1 - 2 - 3.
b) 3 - 1 - 2.
c) 2 - 3 - 1.
d) 2 - 1 - 3.

69) O 1º Encontro Nacional do ICOM-BR, realizado no ano
de 1993, enfocou a problemática da relação dos museus
com as comunidades, tendo como base a realidade e as
perspectivas brasileiras. Os postulados gerais deste
encontro deram base às discussões atuais sobre o
assunto. A partir do exposto, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Os museus são espaços democráticos para as
manifestações culturais socializadas, que reforçam a
identidade das comunidades locais, tornando-se
pontos de referência regional.
(---) Os museus possibilitam o fomento e a difusão do
conhecimento científico e empírico da realidade
cultural local.
(---) Para a implementação dos processos museológicos,
devem-se conhecer as diferentes comunidades
procurando adequar os diferentes grupos sociais às
estratégias de ação e aos procedimentos
metodológicos.
a) C - C - E.
b) C - E - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - C.
d) E - C - E.
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70) Considerando-se o papel social de museus de história
e arqueologia, discutido pelo ICOM-BR, analisar a
seguinte sentença:

74) Considerando-se o ternário, proposto por Stránsky, e
incorporado por diversos autores, assinalar a alternativa
que representa sua composição CORRETA para a nova
museologia:

Os museus como espaços de memória devem propor o
confronto das várias versões e possibilidades de leitura
crítica do processo histórico (1ª parte). O passado e a
história podem funcionar como suporte para o debate das
questões cruciais das comunidades (2ª parte).

a) Homem - sociedade - museu.
b) Museu - patrimônio - história.
c) Sociedade - patrimônio - território.
d) Território - história - patrimônio.

a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

75) Segundo Waldisa Rússio in MAST, a museologia é a
ciência que tem como estudo o fato museológico. Com
base nisso, analisar os itens abaixo:

71) Segundo CURY, a comunicação museológica é a
denominação genérica que é dada às diversas formas de
extroversão do conhecimento em museus, uma vez que
há um trabalho de introversão. Com base nisso, assinalar
a alternativa que apresenta as possíveis formas de
comunicação museológica:
a) Artigo científico e computador.
b) Catálogo e papel ofício.
c) Projetor de vídeo e folder.
d) Palestra e legendas.

72) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:
No século XIX, o museu é pensado como um espaço de
___________ do saber, e os objetos nele contidos são
instrumentos de conhecimento que participam ativamente
na produção do saber ao nível dos conceitos. Isso porque
os objetos, concebidos como ___________, contribuem
para a verificação da prova – existência de antigas
civilizações, de povos primitivos.
a) absorção - memória
b) construção - testemunho
c) criação - objeto
d) organização - texto

73) Considerando-se a relação entre história e memória
presente no museu, assinalar a alternativa que preenche
as lacunas abaixo CORRETAMENTE:
Na relação entre memória e história presente no museu,
não estamos nos confrontando com uma história, mas
com diversas narrativas de história. Por memória
apontaríamos seu caráter social e, na relação entre
passado e presente, não a veríamos como um
___________ simples do passado, como também não a
veremos como uma reminiscência de fatos passados. A
memória seria uma reconstrução e uma ___________ do
passado elaborado no presente.
a) critério - realização
b) resquício - preconização
c) projeto - coordenação
d) vestígio - representação
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I - Fato museológico é a relação profunda entre o homem,
sujeito que conhece, e o objeto, parte da realidade à
qual o homem também pertence e sobre a qual tem
poder de agir.
II - Entre o homem e objeto, dentro do museu, a relação
profunda depende não somente da comunicação das
evidências do objeto, mas também do museu como
agente da troca museológica.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

76) Considerando-se o tripé da museologia e o conceito
de museu dado pelo ICOM-BR em 2001, assinalar a
alternativa
que
preenche
as
lacunas
abaixo
CORRETAMENTE:
O museu é uma instituição permanente, sem fins
lucrativos, a serviço da ___________ e do seu
desenvolvimento, aberta ao público e que adquire,
___________, investiga e ___________ os testemunhos
materiais do homem e de seu entorno, para educação e
deleite da sociedade.
a) pesquisa - explora - salvaguarda
b) universidade - cataloga - pesquisa
c) comunidade - pesquisa - vende
d) sociedade - conserva - expõe

77) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:
Para poupar a natureza, inovações na arquitetura, no
transporte e nos equipamentos elétricos estão ajudando a
economizar ___________. Diminuir o consumo de
eletricidade e melhorar a eficiência dos equipamentos são
medidas que podem trazer resultados positivos para o
país e não significam um freio no crescimento da
___________.
a) toxinas - eletricidade
b) oportunidades - utilização
c) poluentes - inflação
d) energia - economia
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78) Sustentabilidade é a definição das ações e atividades
humanas que visam suprir as necessidades atuais dos
seres humanos sem comprometer as futuras gerações.
Ela tem aspectos muito mais amplos do que se costuma
imaginar, englobando os seguintes fatores, EXCETO:
a) Ambientalmente correto.
b) Politicamente rentável.
c) Socialmente justo.
d) Economicamente viável.

79) A ideia básica do consumo consciente é transformar o
ato de consumo em uma prática permanente de
cidadania. Para isso, no serviço público, é possível adotar
determinadas práticas ambientais, tais como:
I - Separar e reciclar o lixo produzido.
II - Diminuir o consumo desnecessário de papel.
a) Somente o item I está correto.
b) Somente o item II está correto.
c) Os itens I e II estão incorretos.
d) Os itens I e II estão corretos.

80) Alguns materiais industrializados, derivados do
petróleo, formam uma camada impermeável que impede a
passagem de água e a decomposição dos demais
resíduos depositados em aterros, contribuindo para a
ocorrência de enchentes, deslizamentos de terra e
contaminação do solo implicando grande impacto
ambiental. Em relação à responsabilidade socioambiental
no serviço público, analisar os itens abaixo:
I - Ao descartar o lixo orgânico, recomenda-se o uso de
sacolas plásticas, pois os sacos biodegradáveis
impedem que o lixo comum se decomponha com mais
facilidade.
II - Sempre que possível, convém utilizar copos, canecas,
xícaras de uso permanente, como os de vidro, de
porcelana etc.
III - Quando houver necessidade de usar um copo
descartável, deve-se reaproveitá-lo ao máximo naquele
dia.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.
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