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PORTUGUÊS
01. Leia o texto:
“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz
parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de
São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece
também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e
uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um
país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência”
(Adaptado de: DROULERS, Martine. Dictionaire geopolitique des états, 1995).
Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma
terra de contrastes:
a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e
predomínio de atividades rurais.
b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e
tecnológicos para explorá-los.
c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de
Terceiro Mundo.
d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão
de fronteiras terrestres e de costa.
e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países
temperados.
02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal
entre parênteses não completa corretamente a frase:
a) ________na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem.
(Existem).
b) ________ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem)
c) ________ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem)
d) ________ elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem)
e) ________ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito.
(Faltam)
03. Assinale o período que apresenta clareza:
a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos
Transportes, e esse fato abalou a opinião pública.
b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o
autor do libro de Geografia.
c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no
motor.
d) Este é o autor cuja leitura do libro de contos nós lhe recomendamos.
e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas
tarefas.
04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada:
a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”

d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por
meio de drogas injetáveis.”
05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo....
..... com milhões de juízes.....
.... e nenhum réu!
A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um
elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado.
Assinale a alternativa em que essa expressão “....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de
vista em relação aos usuários da internet:
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados
c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos
e) transmitem posições infundadas sobre o caso.
CONHECIMENTOS GERAIS
06. O Brasão e a Bandeira de Rio Negrinho foram instituídos pela (Fonte:
www.rionegrinho.gov.br/simbolos):
a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957.
b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971.
c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953.
d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970.
e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972
07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial:
a) Gripe espanhola e câncer
b) Peste negra e Covid 19
c) Varíola e hipertensão
d) Cólera e Colesterol
e) Asma e Gripe Espanhola
08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a
alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo:
a) China, Brasil, Estados Unidos e México.
b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia.
c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil.
d) China, Índia, México e Indonésia.
e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil
09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro
de 1954 (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia):
a) Jorge Zipperer
b) Henrique Liebl
c) Luiz Scholz
d) José Brey
e) Frederico Lampe

10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense –
Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos
em (Fonte: www.quiriri.com.br):
a) 28 de setembro de 1997.
b) 17 de setembro de 1999.
c) 06 de abril de 2005.
d) 24 de outubro de 1995.
e) 09 de fevereiro de 1999
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Muitos museus apresentam em seu acervo obras, peças, documentos, etc, que nem
sempre estão em exposição, mas que devem estar acomodadas dentro de um espaço que
garanta a integridade física, condições ambientais adequadas, segurança e informações
quanto sua localização. Esse espaço é denominado:
a) Espaço de serviços
b) Curadoria
c) Reserva técnica
d) Depositório
e) Repositório
12. O IBRAM, através da Resolução Normativa nº1, definiu procedimentos e critérios para o
registro de museus junto ao IBRAM que são:
I. estar a serviço da sociedade e seu desenvolvimento.
II. ser instituição de caráter permanente.
III. preservar bens naturais e culturais, de natureza material ou imaterial.
IV. estimular a produção do conhecimento, seja de maneira formal ou não formal.
V. trabalhar de forma regular com bens culturais musealizados.
VI. possuir exposição ou comunicar seus bens culturais musealizados.
VII. ser instituição aberta ao público.
VIII. comercializar bens culturais musealizados.
IX. não se caracterizar como processo museológico.
X. não se caracterizar como unidade de conservação da natureza.
XI. não se caracterizar como museu virtual.
Dos itens acima qual ou quais estão em desacordo com esta normativa.
a). II, VI, e XI, apenas.
b). II, IX e XI, apenas.
c). Nenhum
d). VIII apenas.
e). III, apenas.
13. Considerado um grande avanço cultural para o Brasil, a Lei Nº 11.904, de 14 de janeiro de
2009 institui o Estatuto de Museus, que em seu Art. 2º define como princípios
fundamentais:
I – a valorização da dignidade humana;
II – a promoção da cidadania;
III – o cumprimento da função social;
IV – a valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental;
V – a universalidade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade cultural;
VI – o intercâmbio institucional.
Faz(em) parte destes princípios.
a). Nenhum.
b). I, II, III e IV, apenas.
c). II, IV e V, apenas.
d. I, II, IV, V e VI, apenas.
e). Todos.

14. A implantação de museus no Brasil, de acordo com Lopes (1993) está associada à
transferência da corte portuguesa para o Brasil no século XIX. Pinheiro e Lopes (2006)
relatam que quando o Brasil deixou de ser oficialmente colônia para se tornar reino, em
1815, foram estabelecidas algumas diretrizes, entre elas a transformação da Casa de
Pássaros, considerada o primeiro museu brasileiro, em Museu Real, que mais tarde (1818)
ganhou outra denominação. Que museu é este e em qual cidade está localizado?
a). Museu do Ipiranga, São Paulo, SP.
b). Museu Imperial, Petrópolis, RJ.
c). Museu da Inconfidência, Ouro Preto, MG.
d). Museu Nacional, Rio de Janeiro, RJ.
e). Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, RJ.
15. Os museus têm um importante papel no desenvolvimento integral regional, O ICOM de
1992, abordou diversos aspectos envolvendo a missão dos museus, onde no seminário “A
Missão dos Museus na América Latina Hoje: Novos Desafios” foi produzido um importante
documente conhecido por:
a). A Declaração de Caracas.
b). Estatuto dos Museus.
c). Princípios éticos do Museólogo.
d). A Declaração de Quebec.
e). Princípios básicos da função Educativa dos museus.
16. Diversos fatores ambientais podem afetar negativamente o acervo de um museu, que
comumente pode dispor de aparelhos e equipamentos que ajudam a controlar
artificialmente o local onde estão guardados, um desses fatores é a umidade relativa do ar,
que pode ser medida e controlada por quais aparelhos?
a). Luxímetro e Aquecedor.
b). Psicrômetro e Desumidificador.
c). Anenômetro e Desumidificador.
d). Pluviômetro e Aquecedor.
e). Anemômetro e Aquecedor.
17. A UNESCO (2015) apresentou recomendações referentes à proteção e promoção dos
museus e coleções, incluindo análises de risco e o desenvolvimento de capacidades de
prevenção e de planos de emergência, garantindo a integridade das coleções quando
usadas e armazenadas. Das atividades abaixo qual não se enquadra como ação de
preservação de acervo.
a). Autovistoria e manutenção periódica dos sistemas elétricos e hidráulicos.
b). Monitoramento higrológico.
c). Elaboração de um programa de aquisição e descarte do acervo
d). Elaboração de um programa de gestão de pessoas
e). Autovistoria e manutenção periódica dos equipamentos contra incêndio.
18. Uma exposição museográfica envolve várias fases, incluindo a concepção, montagem e
supervisão e diz respeito à atividade de:
a). Inventariação
b). Curadoria
c). Classificação
d). Tombamento
e). Catalogação

19. Uma importante ferramenta de gestão de um museu é seu Plano Museológico, e embora o
Estado de Santa Catarina desponte no cenário federal com uma quantidade de museus por
habitantes quase que o dobro da média nacional, uma porcentagem significativa desses
museus não apresenta um Plano Museológico. Segundo o IBRAM, 2001, a porcentagem
aproximada dos museus de Santa Catarina sem Plano Museológico é de:
a). 20%
b). 40%
c). 60%
d). 80%
e). 05%
20. Alguns autores tem apresentado dados sobre a importância dos Museus como ferramenta
para educação não-formal, principalmente para estudantes do ensino básico e fundamental.
Weinschütz, et al (2019), relatam a importância de uma melhor distribuição de museus pelo
estado de Santa Catarina, destacando alguns fatores que são determinantes para que
professores e escolas tenham dificuldades para visitação com alunos nos museus. Das
alternativas a seguir, qual é dificuldade principal.
a). Tipologia do acervo e a inserção no conteúdo programático.
b). Conhecimento transmitido.
c). Distancia de deslocamento.
d). Entusiasmo do aluno.
e). Nenhuma das alternativa.

