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língua portuguesa 

Para responder às questões de números 01 a 06, leia parte de uma entrevista 
publicada na revista AMANHÃ, edição de agosto de 2003. 

O entrevistado é Washington Olivetto, reconhecido publicitário brasileiro, e o título do texto é 
O riso é a alma do negócio. 

1 <AMANHÃ> Como anda o humor na propaganda? 
<Olivetto> O humor na propaganda começa a ganhar brilho, visibilidade e a ser percebido como 
essencial. Durante um grande período, a propaganda foi feita só de informação: "Existe este produto e 
ele faz isso, faz aquilo e custa tanto." Depois, a propaganda passou a conter, também, a persuasão. As 

5 primeiras peças persuasivas foram aquelas que demonstravam o produto com uma conotação 
dramática. O primeiro comercial que fez isso foi da Volkswagwn. Debaixo de muita neve, um cara ia 
pegar um trator pra limpar o lugar, que estava intransitável, mas aí subia num VW. Isso é demonstração 
do produto com uma conotação emocional, buscando a persuasão. Logo depois, surgiram peças 
antológicas com a presença do humor. 

10 
<AMANHÃ> Situa um pouco a época... 
< Olivetto> Estamos falando dos anos 60. Essa cultura da persuasão invadiu fortemente a publicidade 
americana e foi transportada pelo mundo, particularmente para a Inglaterra e o Brasil. (...) O povo 
inglês, assim como o brasileiro, é muito amigo da publicidade comercial. Ele repete as piadas, 

15 encanta-se com aquilo, transforma os personagens da publicidade em personagens do cotidiano. Isso 
vem de uma descoberta quase simplória: assim como as pessoas preferem conviver com indivíduos 
bem-humorados, elas também preferem ver comerciais bem-humorados. 

<AMANHÃ> Não sou muito ligado em propaganda, mas gosto quando é bem-humorada. Com  
20 bom humor, eu lucro, mesmo que não compre nada ... 

<Olivetto> E se isso já representa muito para você, que tem uma vida boa, representa muito mais para 
aquele sujeito que tomou um ônibus lotado às seis e quinze da manhã, trabalhou feito um condenado, 
levou bronca do patrão ... Ele vai chegar em casa e querer, no mínimo, que aquela mensagem 
acrescente um sorriso na vida dele. A mensagem vira um serviço de utilidade pública. 

25 
<AMANHÃ> O humor cresceu mundialmente. Apareceu na década de 80 como matéria de 
investigação de antropólogos, historiadores, etc, inseriu-se na propaganda, surgiram 
coletâneas... O que provocou tudo isso? 
<Olivetto> Acho que o quadro social foi ficando cada vez mais difícil e mais tenso e, por isso, foi 

30 precisando de elementos de neutralização. No caso da propaganda, existe uma razão a mais: 
propaganda é basicamente intromissão. Você não liga o televisor pra ver comerciais, não compra 
revistas em busca de anúncios, não sai na rua pra ver os outdoors. Isso tudo é intromissão na sua vida. 
A partir do momento em que propaganda é intromissão, o intrometido é um invasor. E o mínimo que o 
invasor tem de fazer é ser agradável, simpático. 

35 
<AMANHÃ> Temos visto o sucesso do programa Os Normais, que tem um humor mais fino e 
que se contrapõe a programas como Zorra Total, que são mais pastelão. Mas não vemos muito 
o pastelão na propaganda. Está mais para Os Normais. Como é que funciona? Teoricamente, a 
massa consumidora curte mais o Zorra Total. 

40 <Olivetto> Tem uma segmentação aí. No caso da publicidade, existe um detalhe curioso: na verdade, 
a gente vende só para 50% da população. O problema da distribuição de renda no Brasil é muito sério. 
Então, o humor que é feito na propaganda é um humor para os consumidores. Já o humor feito na 
televisão é para os telespectadores. É diferente. (adaptado) 
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01 Marque verdadeiro (V) ou falso (F) em cada afirmativa, considerando o que 	 960 

o entrevistado, Washington Olivetto, respondeu. 

( ) Na primeira resposta (1.2-9), situando historicamente o tema, Olivetto evidenciou as 
quatro fases pelas quais, segundo ele, passou a publicidade. 

( ) Ao comentar a declaração (1.19 e 20) de que, embora não se consuma o produto, 
lucra-se com o bom humor dos comerciais, Olivetto defendeu o uso da publicidade 
com humor como estratégia para a persuasão do eleitor, o que evidenciou o potencial 
político da propaganda como utilidade pública (1.24 ) . 

( ) Na parte final da entrevista (1.40-43), o publicitário esclareceu que a distinção entre o 
humor explorado na publicidade e o humor voltado para o público telespectador tem 
uma motivação socioeconômica. 

A sequência correta é 

V — F — V. 
F — F — V. 
V — V — F. 
F — V — V. 
V — F — F. 

02 Analise o que se afirma sobre o fragmento destacado a seguir, baseando-se na expressão 
linguística e na contribuição dessa frase para a dinâmica da entrevista. 

<AMANHÃ> Situa um pouco a época... (1.11) 

1) 	Solicita-se a colaboração do entrevistado através de uma frase no modo imperativo. 
A terceira pessoa do singular foi o tratamento escolhido para o entrevistador se dirigir 
ao publicitário, seu interlocutor. 
Com a frase, o entrevistador mantém seu interlocutor no papel de fornecedor de 
informações sobre as quais o publicitário demonstra ter bom conhecimento. 

Está (ão) correta (s) 

apenas 1. 
apenas II. 
apenas I e III. 
apenas II e III. 
1,11e III. 

03 Nas alternativas a seguir, as circunstâncias gue os adjuntos adverbiais expressam no texto 
estão identificadas corretamente, À EXCEÇAO DE 

Debaixo de muita neve, um cara ia pegar um trator (1.6-7) 	Instrumento 
(...) foi transportada pelo mundo (1.13) 	 Lugar 
(...) representa muito mais para aquele sujeito (1.21-22) 	Intensidade 
(...) tomou um ônibus lotado às seis e quinze da manhã (1.22) 	Tempo 
(...) não compra revistas em busca de anúncios (1.31-32) 	Finalidade 
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04 	O humor na propaganda começa a ganhar brilho, visibilidade e a ser percebido 	 1 960 

como essencial. Durante um grande período, a propaganda foi feita só de informação: 
Existe este produto e ele faz isso, faz aquilo e custa tanto. (1.2-4) 

Na análise do fragmento, considere as seguintes orientações para o uso da vírgula: 

A vírgula separa o aposto; 
A vírgula separa termos de mesma função sintática; 
A vírgula separa o adjunto adverbial de certa extensão deslocado; 
A vírgula separa a oração adverbial temporal deslocada; 
A vírgula separa orações coordenadas assindéticas ou justapostas. 

No fragmento destacado, as três vírgulas foram empregadas em conformidade com as 
orientações apresentadas, respectivamente, em 

a) (1), (2) e (3). 
b) (1), (3) e (4). 
c) (2), (3) e (5). 
d) (2), (4) e (5). 
e) (3), (4) e (5). 

05 Em Com bom humor, eu lucro, mesmo que não compre nada ... (1.19-20), o segmento 
mesmo que poderia ser substituído, sem alteração do sentido, por todas as construções 
apresentadas a seguir, À EXCEÇÃO DE 

ainda que. 
embora. 
apesar de que. 
se bem que. 
contanto que. 

o6 Marque verdadeiro (V) ou falso (F) em cada afirmativa sobre a organização linguística dos 
fragmentos analisados a seguir. 

Em Logo depois, surgiram peças antológicas com a presença do humor. (1.8-9), 
organizou-se o período mantendo-se a ordem direta de colocação dos termos na 
oração, isto é, Sujeito + Verbo + Objeto Direto. 
Em trabalhou feito um condenado (1.22) , o segmento feito um condenado confere 
expressividade ao texto , expressando a intensidade com a qual é praticada a ação 
de trabalhar. 
Em No caso da propaganda, existe uma razão a mais: propaganda é basicamente 
intromissão (1.30-31), as duas orações têm o substantivo propaganda como núcleo do 
sujeito. 

A sequência correta é 
F — F — V. 
V — V — V. 
F — F — F. 
F — V — F. 
V — F — V. 
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Para responder às questões de números 07 a 09, leia parte do artigo 
Realidade ou Fantasia segundo a Publicidade, publicado na revista Discutindo 
a Língua Portuguesa, n° 14, ano 3. 

1%0 

Consumindo sonhos 

1 	A linguagem publicitária que se estabeleceu como norma competente, sobretudo a partir 
dos anos 1950, caprichosamente não procurou dar primazia às competências funcionais 
dos produtos, bens e serviços anunciados, e sim enfatizar as supostas propriedades 
simbólicas, mágicas, verdadeiros fetiches ilusionistas. Sem deixar de se referir à utilidade 

5 	e à qualidade dos produtos anunciados, as mensagens publicitárias passaram a buscar 
especialmente construir atmosferas fantasiosas para sua apresentação, de modo a 
prevalecer sobre a face material das coisas um substrato onírico, sonho fabricado. (...) A 
linguagem publicitária corresponde, 	 , a uma espécie de 
tratamento onírico dos objetos a serem adquiridos, de maneira que o consumidor, antes 

10 de comprar materialmente um produto, primeiro o faça de maneira simbólica, aceitando-o 
como um auxiliar-mágico que o ajudará a transpor os umbrais sobrenaturais, patamares 
abstratos carregados de afetividade, emoção, prazer e sonho. E ao produtor da 
mensagem competirá encontrar os mais adequados atributos simbólicos a serem 
agregados aos produtos, de forma a montar um desvio, algo próprio da retórica, que é 

15 alavancar o discurso mais pelo sentido figurado do que pelo sentido próprio. 

07 Qual das alternativas apresenta a conjunção ou locução que preenche corretamente a lacuna 
no fragmento? 

no entanto 
portanto 
apesar disso 
além disso 
porém 

08 Sem deixar de se referirá utilidade e à qualidade dos produtos anunciados, as mensagens 
publicitárias passaram a buscar especialmente construir atmosferas fantasiosas para sua 
apresentação, de modo a prevalecer sobre a face material das coisas um substrato onírico, 
sonho fabricado. (L4-8) 
Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) em cada afirmativa sobre o fragmento destacado. 
( ) O segmento Sem deixar de agrega à oração o sentido de exclusão, reforçando-se a 

ideia de que, nas mensagens publicitárias, não há mais lugar para a face material das 
coisas. 

( ) Se o segmento à utilidade e à qualidade dos produtos anunciados for reescrito como 
as vantagens dos produtos anunciados, as condições para o emprego da crase 
permanecem. 

( ) O segmento passaram a auxilia a expressar a ideia de mudança de foco, de 
reorientação do objetivo das mensagens publicitárias. 

A sequência correta é 
F — V — V. 
V — V — V. 
F — F — F. 
V — F — 
V — F — V. 
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09 (...) de maneira que o consumidor, antes de comprar materialmente um produto, 	1960 

primeiro o faça de maneira simbólica, aceitando-o como um auxiliar-mágico 
(1) 	 (2) 

que o ajudará a transpor os umbrais sobrenaturais, patamares abstratos carregados de 
(3) (4) 
afetividade, emoção, prazer e sonho. (1.9-12) 

Os segmentos o consumidor e um produto foram retomados, na progressão do fragmento, 
pelos mecanismos coesivos identificados, respectivamente, em 

a) (2) e (1). 
b) (3) e (2). 
c) (2) e (3). 
d) (4) e (1). 
e) (4) e (2). 

10 Para responder à questão, leia os quadrinhos a seguir, que foram publicados na edição de 
03/10/2002 do Jornal Folha de S. Paulo. 

A sequência que completa corretamente as lacunas no primeiro e no último quadrinho é, 
respectivamente, 

Porque - por quê. 
Por que - porque. 
Por quê - por que. 
Porque - porque. 
Por que - por que. 

UFSM 
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conhecimentos específicos 

11 Segundo Canclini, o patrimônio é algo "teatralizado" e o museu seria a sua "sede cerimonial", 
local no qual se expõem e se celebram os elementos identitários da memória social. 
De acordo com essa perspectiva, a noção de patrimônio encobriria 

seu caráter de reflexo fiel da essência nacional. 
as desigualdades e conflitos presentes na sua construção e representação. 
a possibilidade da existência de quadros de reprodução de determinados sistemas 
sociais hegemônicos. 
sua característica enquanto força política. 

Está(ão) correta(s) 
apenas I e II. 
apenas III. 
apenas II, III e IV. 
apenas I, III e IV. 
apenas I, II e IV. 

12 Em museus, refletir sobre processos de memória de maneira histórica e contextualizada, 
implica compreender que 

a memória é sempre um processo individual. 
a memória é um fenômeno que envolve discursos compostos tanto pela lembrança 
como pelo esquecimento. 
a memória deve sempre fazer referência aos grandes personagens da história. 
a memória deve sempre ser justificada pela eminência da perda. 
a memória nunca é permeada por relações de poder. 

13 Em 1972, a Assembleia Geral da Unesco organizou a Convenção do Patrimônio Mundial, 
relativa à proteção do patrimônio mundial, cultural e natural. Acerca de tal Convenção, 
é INCORRETO afirmar: 

O conceito de patrimônio cultural universal baseava-se no conceito de monumento 
histórico. 
Representou uma tentativa de universalização do pensamento e dos valores ocidentais 
sobre o tema. 
Estabeleceu uma série de diretrizes relativas à identificação, conservação e 
transmissão do patrimônio cultural às gerações futuras. 
O conceito de patrimônio perde de vez a conotação política, passando a se constituir 
objetivamente por valores históricos, artísticos e/ou científicos. 
Passa a ser de responsabilidade de toda a comunidade internacional, zelar pela 
preservação do patrimônio. 

concursopúblico2©03 
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14 Considerando as legislações nacional e internacional reguladoras dos 	Q 	 
960 

princípios éticos que regem as práticas museológicas, assinale a alternativa 
que apresenta formas legítimas de aquisição (permanente e/ou temporária) de acervo: 

coleta, compra, permuta e pilhagem. 
coleta, compra, repatriação e pilhagem. 
coleta, permuta, repatriação e legado. 
compra, permuta, repatriação e pilhagem. 
compra, permuta, legado e espólio. 

15 Uma política adequada de aquisição de acervo é fundamental para manter uma gestão 
eficiente das coleções pertencentes ao museu. Sobre os procedimentos de aquisição de 
acervo, tendo como base o Código de Ética para Museus — ICOM, é correto afirmar que 

cabe aos profissionais verificarem toda a história de cada objeto que ingressa no 
Museu, desde sua descoberta ou produção, antes de incorporá-lo ao seu acervo. 
o descarte de acervo deve seguir uma lógica diferenciada dos procedimentos de 
aquisição, uma vez que não há justificativa plausível para a desapropriação de um bem 
pertencente a um museu. 
a inclusão de espécimes botânicos e zoológicos vivos deve ser feita somente com a 
autorização de Biólogos, pois não cabe ao Museólogo a ciência da legislação que rege 
essa tipologia de acervo. 
os museus contemporâneos são orientados a seguir uma lógica de aquisição na qual 
o quantitativo deve ser privilegiado, em detrimento do qualitativo. 
no caso dos museus de arqueologia, todo material coletado por meio de escavações 
arqueológicas autorizadas pelo IPHAN, realizadas em suas cercanias, deve ser 
incorporado à instituição. 

16 Nos anos 80 e 90, uma parcela dos museus brasileiros passou a incorporarás suas 
práticas orçamentárias novas fontes de recursos, até então pouco exploradas. 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a essas recentes práticas orçamentárias. 

Promoção de parcerias com empresas privadas em busca de patrocínios e apoio, 
aproximando as suas ações à lógica de mercado. 
Investimento em estratégias de marketing que promovam as ações museológicas, 
sobretudo as exposições. 
Incorporação da noção de planejamento estratégico e uso eficaz de recursos, evitando 
a recepção de grandes exposições do circuito internacional e a realização de 
megaeventos que demandem grandes investimentos. 
Utilização de espaços dedicados a atividades comerciais, como lojas e lugares para 
pequenas refeições, com vistas a gerar receita. 
Utilização de recursos públicos destinados ao investimento na cultura, por meio de 
artifícios legais como a Lei Rouanet. 
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17 Uma das atividades mais importantes para a elaboração de um Plano Diretor 
é a realização de um detalhado diagnóstico do museu. 
Assinale a alternativa que aponta para a função e o alcance do diagnóstico: 

traçar a missão do museu, indicando o seu propósito. 
mapear a situação atual do museu, indicando pontos fracos e fortes de suas atividades. 
estabelecer os objetivos do museu, indicando as metas que pretendem atingir. 
declarar a quem serve o museu, indicando o seu público e seus parceiros institucionais. 
propor ações futuras, visando à dinamização de suas atividades nos anos seguintes. 

18 Os procedimentos a seguir são integrantes de um Sistema de Documentação Museológica: 

registro-identificação/marcação. 
aquisição-restauração. 
armazenagem-catalogação. 
indexação-disseminação. 

Estão corretas 
apenas I e II. 
apenas I e III. 
apenas II e III. 
apenas II e IV. 
apenas I, III e IV. 

19 A documentação museológica e a pesquisa propriamente dita representam dois níveis de 
ação investigativa em museus. O que fundamentalmente as distingue, entretanto, é o fato 
de que 

somente a documentação museológica tem no acervo a base para suas ações. 
somente a pesquisa propriamente dita possibilita considerar além das propriedades 
materiais/físicas do acervo. 
a documentação museológica não pode se constituir como base de informação sobre 
o acervo. 
a pesquisa propriamente dita, por dar ênfase ao sujeito social, minimiza a importância 
do acervo. 
a documentação museológica não procede ao levantamento de dados históricos do 
acervo. 
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20 Considerando os Museus Tradicionais como aquelas instituições que se 	o 	 
960 

estruturaram com base nos primeiros museus modernos europeus cujas 
máximas perduraram até meados do século XX, indique se é verdadeira (V) ou falsa (F) 
cada uma das alternativas propostas. 

( ) Instituições como os Zoológicos, Aquários e Jardins Botânicos que tenham natureza 
de museu pelas práticas de aquisição, salvaguarda e comunicação, também são 
denominadas como museus tradicionais. 

( ) Os museus tradicionais geralmente são constituídos por um espaço físico delimitado 
e por coleções organizadas em um roteiro expositivo previamente definido. 

( ) Os museus tradicionais têm como foco uma pedagogia voltada para o 
ecodesenvolvimento e para a comunicação dialógica. 

A sequência correta é 
V — V — F. 
F — F — V. 
F — V — F. 
V — F — 
V — V — V. 

21 As mudanças de caráter político, econômico e ambiental que pesam sobre a América Latina 
na década de 90, alertam para uma tomada de posição por parte dos profissionais de 
museus para temas que abrangem, entre outros aspectos, as relações do Museu com a 
Comunicação, com o Patrimônio, com a Gestão Museológica e com os Recursos Humanos. 
Como resultado desse debate, cunhou-se, em 1992, um documento fundamental para a 
Museologia. Assinale a alternativa que apresenta o referido documento. 

Declaração de OAXTEPEC 
Declaração de Caracas 
Declaração de Quebec 
Declaração do México 
Declaração de Macchu Picchu 

22 A respeito da Mesa-Redonda de Santiago do Chile, é INCORRETO afirmar que esse 
documento 

foi elaborado em um momento marcado pelo cerceamento da liberdade na 
América Latina. 
lança o conceito de Museu Integral. 
converge para os museus a ideia de uma educação libertadora, com base na 
Pedagogia de Paulo Freire. 
legitima o Movimento da Nova Museologia, em oposição a uma Museologia Tradicional. 
tem como premissa o museu como instrumento dinâmico de mudança social. 
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23 O desafio, em museus, de conciliar os métodos expositivos com boas 
práticas de conservação, exige que o museólogo se assegure de que 

um objeto não seja exposto, caso seu estado de conservação não permita. 
não seja permitido, em hipótese alguma, o toque em objetos expostos. 
o tempo total de exposição respeite as limitações impostas pela composição material 
do objeto. 
o objeto exposto esteja, invariavelmente, sempre muito bem iluminado. 

Estão corretas 
apenas I e II. 
apenas II e III. 
apenas I e III. 
apenas III e IV. 
apenas II e IV. 

24 O International Council of Museums (ICOM) estabelece níveis de sensibilidade à luz, 
com base na diversificada composição material dos objetos componentes de acervos 
museológicos. São eles: muito sensíveis, sensíveis e pouco sensíveis. Segundo esse 
padrão, são considerados materiais muito sensíveis: 

têxteis, pergaminho, fotografia a cores. 
pintura a óleo, guache, plumária. 
pedra, marfim, papel. 
couro pintado, têmpera, cerâmica. 

Está(ão) correta(s) 
apenas I. 
apenas II e III. 
apenas I e III. 
apenas II e IV. 
apenas II, III e IV. 

25 Todas são ações de conservação preventiva em espaços museológicos, EXCETO 

Procurar prevenir ou retardar a deterioração de objetos componentes do acervo. 
Proceder a restauração de peças, sempre que se fizer necessário. 
Ser prática contínua dentro de um planejamento museológico. 
Identificar elementos e fatores que possam representar riscos à integridade do acervo. 
Abarcar a questão da formação e do aperfeiçoamento dos recursos humanos 
disponíveis em museus. 

bs  
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26 Os museus, como gestores de memória, têm hoje uma forte responsabilidade 1960 

com a inclusão social. Nesse sentido, é necessário que os profissionais de 
museus expandam suas reflexões acerca da acessibilidade, incorporando aos museus 
uma lógica que promova a ampliação e a democratização do acesso aos bens culturais. 
Sobre a acessibilidade em museus, é INCORRETO afirmar: 

Apesar da atenção dada às questões que abrangem a acessibilidade de podadores 
de necessidades especiais por parte dos profissionais de museus, ainda são poucos 
os museus adaptados a essa realidade. 
Uma das dificuldades de adaptação dos espaços museológicos para podadores de 
necessidades especiais provém do fato de que significativa parte dos edifícios não 
foram construídos para abrigar museus. 
A disponibilização de profissionais capacitados para carregar os cadeirantes aos 
espaços inacessíveis é uma medida adequada para lidar com podadores de dificuldade 
de locomoção. 
A confecção de legendas com letras maiores, a presença de sanitários adaptados e a 
criação de réplicas são algumas das formas de inclusão de podadores de 
necessidades especiais. 
Os deficientes visuais são os mais prejudicados nas exposições museológicas 
tradicionais, tendo em vista que os museus ainda possuem um forte apelo visual. 

27 A chamada Revolução Tecnológica abriu, para o campo da Museologia, a possibilidade de 
refletir sobre novas perspectivas metodológicas de tratamento e de comunicação de acervos. 
Sobre o uso das novas tecnologias nos museus contemporâneos, é correto afirmar que 

a disponibilização de sites de museus na internet tem um alcance muito restrito. 
as exposições virtuais dos museus trabalham apenas com a imagem. 
a velocidade de processamento e uso da informação pode ser incrementada. 
a virtualidade substitui a visita aos museus presenciais. 
os sites de museus são utilizados apenas para a divulgação de novas exposições. 

28 Observe os itens a seguir. 

Democratização e acesso aos bens culturais 
Informatização de museus 
Gerenciamento do patrimônio natural 
Financiamento e fomento para museus 
Abrangência dos Conselhos Regionais de Museologia 

Estão entre os eixos temáticos ria Política Nacional de Museus, divulgada em 2003, os 
seguintes itens: 

I - II -111. 
I - III -V. 
II - IV - V. 
I -11- IV. 
III - IV - V. 

, S M 
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29 Entre os fatores elencados, qual NÃO pode ser considerado pressuposto 
para que os museus desempenhem papel educativo? 

Interação entre visitante e ambiente expositivo. 
Ênfase em processos afetivos e sensório-motores. 
Atenção ao perfil e às expectativa do público. 
Utilização de instrumentos e técnicas dinâmicas e plurais. 
Expografia linear, hierarquizada e factual. 

„dera/Cl  
aaa 

1960 

30 Como instrumento de avaliação das ações culturais em museus, a pesquisa de recepção 
deve estar integrada ao planejamento de 

documentação. 
conservação. 
exposição. 
indexação. 
museografia. 

31 Sobre a legislação brasileira relativa á preservação das manifestações e dos bens de 
natureza imaterial, pode-se afirmar: 

O artigo 215 da Constituição da República reconhece apenas os bens de natureza 
imaterial. 
As medidas de proteção dos bens conhecidos como "pedra e cal" deixam de ser 
consideradas a partir da década de 80, quando as formas de criar, fazer e viver passam 
a ser contempladas em legislação federal. 
A preocupação com as formas de expressão não-eruditas e não-tangíveis inicia-se 
ainda na década de 20 por intelectuais modernistas, como Mário de Andrade, e são 
incorporadas à legislação federal em 1937. 
O decreto 2.551/2000 institui o registro de bens culturais de natureza imaterial e cria o 
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. 
Manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas não podem ser 
registradas como bens de natureza imaterial. 

32 "Solicitar o tombamento de bens culturais e o seu registro em instrumento específico, 
prestar serviços de consultoria e assessoria na área de museologia, realizar perícias 
destinadas a apurar o valor histórico, artístico ou científico de bens museológicos, bem 
como a sua autenticidade, planejar e executar serviços de identificação, classificação e 
cadastramento de bens culturais" são algumas das atribuições legais do 

IPHAN. 
IBRAM. 
COFEM. 
COREM. 
Museólogo. 
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33 "As décadas de 20 e 30 foram fundamentais para o amadurecimento das 960 

ações preservacionistas do patrimônio cultural brasileiro". 
Estão entre essas ações: 

A criação do Museu do Folclore, resultado do movimento folclorista que valorizava a 
arte popular. 
A criação do Curso de Museus no Museu Histórico Nacional, idealizado por 
Gustavo Barroso. 
A criação do Decreto-Lei n°. 25 que organiza a proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional. 

Está(ão) correta(s) 
apenas I. 
apenas II. 
apenas III. 
apenas I e Il. 
apenas II e III. 

34 O principal veículo de comunicação do museu com a sociedade é 

a exposição. 
a conservação. 
a ação educativa. 
a documentação. 
a restauração. 

35 Afirmar que a linguagem de uma exposição museológica é um processo multidimensional, 
significa dizer que 

a comunicação não se limita à palavra, mas inclui um contexto total, no qual se 
consideram tempo, espaço, conhecimento acumulado, visão de mundo, entre outros. 
a expografia deve utilizar recursos tridimensionais para travar um efetivo diálogo com 
o público. 
o ordenamento das informações é um aspecto significativo na comunicação 
museológica. 
em uma exposição museológica, deve haver sempre uma proposta interativa. 
a linguagem utilizada deve ser clara e não dar margem para interpretações diversas. 

36 Considerando as características específicas expositivas referentes às tipologias de museu, 
numere a 2' coluna de acordo com a P. 

1 Museu tradicional ( ) Ênfase na interatividade e na 
2 Museu exploratório participação. 
3 Museu com acervos naturais ( ) O território em si é a exposição. 
4 Ecomuseus ( ) Utilização obrigatória de objetos 

de coleção. 
( ) O acervo vivo encontra-se 

disposto em núcleos específicos. 

A sequência correta é 
a) 1 - 2 - 4 - 3. 
b) 4 - 2 - 3 - 1. 
c) 4 - 3 - 1 - 2. 
d) 2 - 4 - 1 - 3. 
e) 3 - 4 - 2 - 1. 
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37 No século XIX, houve um extraordinário incremento de instituições 
museológicas que se dedicavam a coletar, investigar e divulgar coleções 
formadas, sobretudo, por espécimes da natureza, material paleontológico, artefatos 
arqueológicos e etnográficos, entre outros objetos. No Brasil, esse fenômeno ficou 
conhecido como "A Era dos Museus de História Natural". São exemplos dessa tipologia 
de museus, as seguintes instituições: 

Museu Nacional e Museu Imperial. 
Museu Nacional e Museu Emílio Goeldi. 
Museu Nacional e Museu Histórico Nacional. 
Museu Emílio Goeldi e Museu Imperial. 
Museu Emílio Goeldi e Museu Histórico Nacional. 

38 Na Europa dos séculos XVI e XVII, dá-se início ao fenômeno do surgimento dos primeiros 
Gabinetes de Curiosidades. Imbuídos de um pensamento enciclopédico e universalista, os 
colecionadores passaram a acumular diversos objetos da natureza e do homem, 
principalmente aqueles advindos da Ásia e da América. Sobre esses espaços, pode-se 
dizer que têm como características primordiais: 

A organização do acervo em grandes categorias, como naturalia e mira bilia, sendo o 
acervo praticamente todo exposto. 
A organização de exposições permanentes e temporárias, enquanto os objetos 
não-expostos ficavam armazenados em reservas técnicas. 
O acesso restrito a um seleto grupo de pessoas, geralmente associado a eruditos 
e cientistas. 

Sobre as afirmações, pode-se dizer que está(ão) correta(s) 
apenas I e III. 
apenas I e II. 
apenas II. 
apenas III. 
I, II e III. 

39 São considerados instrumentos fundamentais na criação e integração de metodologias e 
técnicas em um sistema de informação, no âmbito museológico: 

Tesauros e laboratórios de conservação, 
Documentação e sistemas de segurança. 
Fichas de catalogação e exposição. 
Tesauros e vocabulários controlados. 
Fichas de catalogação e ações educativas. 

40 A implantação de um sistema de informação integrado em museus deve ter como 
principal (is) objetivo (s): 

identificar, catalogar e indexar o acervo. 
instalar banco de dados automatizado. 
atribuir avaliação quanto ao estado de conservação das coleções. 
criar instrumental para organização, processamento técnico, recuperação e 
disseminação da informação. 
proporcionar acesso à Internet para os visitantes. 
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METEOROLOGISTA 
Questões Alternativas 

01 E 
02 D 
03 D 
04 E 
05 A 
06 C 
07 B 
08 D 
09 C 
10 C 
11 C 
12 C 
13 E 
14 B 
15 E 
16 D 
17 D 
18 B 
19 A 
20 D 
21 D 
22 E 
23 B 
24 A 
25 B 
26 E 
27 D 
28 A 
29 A 
30 A 
31 D 
32 E 
33 D 
34 B 
35 A 
36 D 
37 A 
38 E 
39 E 
40 E 

MUSEOLOGO 
Questões Alternativas 

01 B 
02 C 
03 A 
04 C 
05 E 
06 D 
07 B 
08 A 
09 E 
10 E 
11 C 
12 B 
13 D 
14 C 
15 A 
16 C 
17 13 
18 E 
19 13 
20 A 
21 B 
22 D 
23 C 
24 A 
25 B 
26 C 
27 C 
28 D 
29 E 
30 C 
31 D 
32 E 
33 E 
34 A 
35 A 
36 D 
37 B 
38 A 
39 D 
40 D 
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