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Boa Prova!

LÍNGUA PORTUGUESA

a)
b)
c)
d)
e)

Leia os itens seguintes, que formam um texto, para responder às questões 01 e 02.
01- Marque o item que expressa o tema central desse
texto.

03- Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha
a que representa a melhor opção estilística.

a) Se a data da Abolição marcará no Brasil o fim do
predomínio agrário, o quadro político instituído no
ano seguinte quer responder à conveniência de
uma forma adequada à nova composição social.
b) Existe um elo secreto estabelecendo entre esses
dois acontecimentos e numerosos outros uma
revolução lenta, mas segura e concertada, a única
que, rigorosamente, temos experimentado em
toda a nossa vida nacional.
c) Processa-se, é certo, sem o grande alarde de algumas convulsões de superfície, que os historiadores exageram freqüentemente em seu zelo,
minucioso e fácil, de compendiar as transformações exteriores da existência dos povos.
d) Perto dessa revolução, a maioria de nossas agitações do período republicano, como as suas similares das nações da América espanhola, parecem
desvios na trajetória da vida política legal do Estado comparáveis a essas antigas “revoluções palacianas”,
e) tão familiares aos conhecedores da história européia.

a) Os portugueses foram pioneiros da conquista do
trópico para a civilização e eles tiveram, nessa
proeza, sua maior missão histórica. E sem embargo de tudo quanto se possa alegar contra sua
obra, forçoso é reconhecer que eles foram não
somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do
Velho Mundo achou-se tão bem armado para se
aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas da linha equinocial, onde os homens
depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.
b) Foram os portugueses os pioneiros da conquista
do trópico para a civilização, tendo nessa proeza
sua maior missão histórica. Não obstante tudo
quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é
reconhecer que eles foram não somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo
achou-se tão bem armado para se aventurar à
exploração regular e intensa das terras próximas
da linha equinocial, onde os homens depressa
degeneram, segundo o conceito generalizado na
era quinhentista.
c) Os portugueses é que foram os pioneiros da
conquista do trópico para a civilização, e eles
tiveram nessa proeza sua maior missão histórica.
Independentemente de tudo quanto se possa
alegar contra sua obra, nós temos forçosamente
de reconhecer que eles foram não somente os
portadores efetivos como os portadores naturais
dessa missão. Nenhum outro povo do Velho
Mundo achou-se tão bem armado para se aventurar na exploração regular e intensa das terras
próximas da linha equinocial, onde os homens
depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.

(Sérgio Buarque de Holanda)

02- Marque V diante das asserções corretas e F diante
das falsas e depois escolha a seqüência certa.
( ) Em: “Se a data da Abolição marcará no Brasil o
fim do predomínio agrário ...”, (A.1 e 2 da opção a da
questão 01) empregando-se no presente a forma
verbal, altera-se o sentido do enunciado.
( ) Em “... estabelecendo entre esses dois acontecimentos e numerosos outros uma revolução lenta...” (A.1, 2 e 3 da opção b da questão 01), o autor poderia ter usado uma oração adjetiva desenvolvida
mantendo o mesmo sentido.
( ) Em “...temos experimentado em toda a nossa vida
nacional...” (A.4 e 5 da opção b da questão 01), pode-se
dispensar o artigo sem prejuízo da ortodoxia gramatical.
( ) Em “Processa-se, é certo, sem o grande alarde de
algumas convulsões de superfície...” (A.1 e 2 da opção c da questão 01), o sujeito implícito é “elo secreto”.
( ) Em “comparáveis a essas antigas revoluções palacianas” (A. 5 e 6 da opção d da questão 01), o termo
sublinhado opõe-se conceitualmente, no texto, a
“revolução lenta, mas segura e concertada” (A. 3 da
opção b da questão 01).
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V, F, F, V, V
F, V, V, F, V
F, V, F, F, V
F, V, V, F, F
F, F, V, V, F

d) Pioneiros da conquista do trópico para a civilização, tiveram os portugueses, nessa proeza, sua
maior missão histórica. E, sem embargo de tudo
quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é
reconhecer que foram não somente os portadores
efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo achouse tão bem armado para se aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas à linha
equinocial, onde os homens depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.
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e) Os portugueses, que foram pioneiros da conquista
do trópico para a civilização, tiveram, nessa proeza, a maior missão histórica deles. Sem embargo
de tudo quanto possamos alegar contra sua obra,
forçosamente nós temos de reconhecer que eles
foram não somente os portadores efetivos como
os portadores naturais dessa missão. Nenhum
outro povo do Velho Mundo achou-se tão bem
armado para se aventurar à exploração regular e
intensa das terras próximas à linha equinocial,
onde os homens depressa degeneram, segundo o
conceito generalizado na era quinhentista.

e) Não foi, portanto, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses no Brasil
com a lavoura açucareira. Não o foi, primeiramente,
porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro
que os trouxe à América; por outro lado, por causa
da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente
pela circunstância de não ocupar a atividade agrícola, então, em Portugal, posição de primeira
grandeza.
05- Assinale a opção cuja afirmação vai ao encontro do
que defende Arthur Caplan no texto abaixo.
Autores têm escrito sobre os riscos que as maquinações das biotecnologias na medicina supostamente trariam à natureza humana, pela modificação de sua base
biológica (com clonagem, certas técnicas de reprodução assistida, modulação do comportamento por remédios e genética).
Arthur Caplan diz que essas alegações não são muito
convincentes. Afirma, com propriedade: “A própria natureza humana tem mudado drasticamente em reação à
tecnologia”. E mais: “Tampouco há razão para glorificar
uma fase particular da evolução da natureza humana e
declará-la sacrossanta.”

04- Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha
a que representa a melhor opção estilística.
a) Não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses
no Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi, em
primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que os trouxe à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores
rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade agrícola não ocupar, então, em Portugal,
posição de primeira grandeza.
b) Não foi, conseqüentemente, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses no Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi,
em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o
gênio aventureiro que os trouxe à América; em
seguida, devido à escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade
agrícola não ocupar, então, em Portugal, posição
de primeira grandeza.
c) A civilização que os portugueses instauraram no
Brasil com a lavoura açucareira não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola.
Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não
conduzia o gênio aventureiro que trouxe os portugueses à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela
circunstância de a atividade agrícola não ocupar,
então, em Portugal, posição de primeira grandeza.
d) Não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola aquela que os portugueses instauraram no Brasil com a lavoura açucareira. Não
o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que trouxe os portugueses à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade agrícola não ocupar,
então, em Portugal, posição de primeira grandeza.
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(Adaptado de Marcelo Leite).

a) Deve-se lutar para preservar a natureza humana,
que, conforme comprovações científicas, é una e
imutável.
b) É necessário chamar a atenção para todos os
riscos do avanço da ciência, mesmo para os não
imediatamente identificáveis e mensuráveis, para
evitar que ocorram mudanças na natureza humana e que ela se deteriore.
c) A mensuração dos riscos da pesquisa científica
pode ser falaciosa caso sejam desprezadas as
mudanças já ocorridas na base biológica da natureza humana.
d) É consensual a idéia de que a base biológica da
humanidade deve ser mantida e, para que não
seja desvirtuada, deve-se respeitar a relação entre
fato – determinações biológicas – e norma – dogmas a que se deve obedecer.
e) A pesquisa biomédica é muito perigosa para ser
levada adiante e, portanto, cabe ao Estado, por
meio de legislação, proibir os estudos da genética.
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06- A _______ intelectual de Nabuco provém de suas
________ e é por isso que nele ______, mais do
que o artista, o pensador político. É uma tradição
espiritual que ele conserva e eleva a um grau superior, ainda que a______ vocação política se alie
______ sensibilidade artística.

08- Leitor, que já tens direito _____ uma cadeira na
câmara ________ ; que já estás _______ na fatal
casa dos –enta, _______ se começa a rolar pelo
plano inclinado dos pés-de-galinha nas ______ de
lua; leitor benévolo, que és pai e avô de fresca data,
_______ alguns minutos de atenção.

(Baseado em Graça Aranha)

(Baseado em França Júnior)

a)

qualidade

raízes

acentua-se

esta

a

b)

riqueza

raízes

se acentua

esta

à

c)

carreira

influências

marca-se

tal

d)

essência

origens

se acentua

e)

vivência

raízes

acentua-se

a)

a

à

b)

a

essa

a

c)

à

essa

à
d)

a

e)

à

07- Marque a opção correta a respeito de aspectos gramaticais do texto abaixo.
Hoje, há dois tópicos que determinam a atitude
tolerante-liberal em relação ao outro: o respeito à
diferença, a receptividade a ela, e o temor obsessivo do molestamento – em síntese, o outro não
5 representa problema, desde que sua presença não
seja intrusiva, contanto que o outro não seja de
fato o outro...
E é isto que vem emergindo com intensidade cada vez maior como o “direito humano” central na so10 ciedade capitalista avançada: o direito de não ser
molestado, isto é, de ser mantido a uma distância
segura dos outros. Uma estrutura similar faz-se claramente presente na maneira como nos relacionamos com a exploração capitalista: não há nada de
15 errado com tal exploração se ela for contrabalançada
com atividades filantrópicas – primeiro, a pessoa acumula seus bilhões, depois, os restitui (em parte)
aos necessitados.

vitalícia
perpétua
de
honra
perpétua
vitalícia

aboletado
assentado
assentado
parado
estacionado

donde
de onde
das
quais
da qual
donde

conjunções
fases
fases
casas
conjunções

prestame
prestaime
presteme
presteme
prestaime

Nas questões 09 a 12, baseadas em Manuel Bandeira, escolha o segmento do texto que não está isento
de erros gramaticais e de ortografia, considerandose a ortodoxia gramatical.
09- a) As duas grandes sombras de Ouro Preto, aquelas
em que pensamos invencivelmente a cada volta
de rua, são o Tiradentes e o Aleijadinho.
b) É ainda hoje difícil formar um juízo seguro sobre
Joaquim José da Silva Xavier.
c) Alguns de seus companheiros da Inconfidência
falaram dele desdenhosamente nos depoimentos
da devassa.
d) O Coronel Domingos Vieira chama-lhe “malvado”.
e) Cláudio Manuel da Costa asseverou de que o alferes era homem de tão fraco talento, que nunca
serviria para tentar-se com ele um levante.

(Adaptado de Slavoj Zizek)

a) A forma verbal existe pode substituir “há” (A.1)

10- a) A verdade é que Gonzaga, Cláudio Manuel da
Costa, Alvarenga eram homens requintados, letrados, a quem a vida corria fácil, ao passo que o alferes sempre lutara pela subsistência.
b) Antes de alistar-se na tropa paga, vivera da profissão que lhe valera o apelido.
c) Não obstante, foi ele talvez o único a demonstrar
fé, entusiasmo e coragem na aventura de 89.
d) Descoberta a conspiração, enquanto os outros não
procuravam outra coisa se não salvar-se, ele revelou a mais heróica força de ânimo, chamando a si
toda a culpa.
e) Com coragem, serenidade e lucidez, até o fim, enfrentou a pena última.

sem que haja prejuízo para a correção gramatical.
b) O pronome “isto” (A.8) refere-se especificamente
ao "direito de não ser molestado" (A.10 e 11).
c) A referência do pronome “ela” (A.3) é “atitude tolerante-liberal” (A. 1 e 2).
d) Seria correta a inserção da vírgula antes do pronome relativo “que”(A.1), pois ele introduz uma
explicação a respeito dos dois tópicos que serão
enumerados.
e) Sem necessidade de ajustes no período, o conector “se”(A.15) pode corretamente ser substituído
pela conjunção caso.
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11- a) Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu em
1738 e era filho natural do mestre de obras português, Manuel Francisco Lisboa.
b) Aleijadinho teve vários irmãos paternos. Um deles, o
Padre Félix, também trabalhou na talha.
c) Antônio Francisco freqüentou apenas a classe de
primeiras letras.
d) Sabe-se que, depois de adulto, a sua principal leitura era a Bíblia, alimento de sua arte, toda ela de
inspiração religiosa.
e) Os livros de medicina é provável que os lessem em
busca de conhecimento para tratamento e lenitivo
de sua medonha enfermidade.

e) Já tive ocasião de mostrar quanto me parecem precárias três afirmativas de Euclides da Cunha: a
questão do cruzamento; a fatalidade da luta das
raças e o autoctonismo do homem americano. / Já
tive ocasião de mostrar como me parecem precárias
três afirmativas de Euclides da Cunha: a questão do
cruzamento; a fatalidade da luta das raças e o autoctonismo do homem americano.
(Baseado em Roquette Pinto)

14- a) Do interior das fazendas coloniais nos vem, através
das páginas de Antonil, uma impressão de operosidade intensiva. Há ali a vibração e o estrondo de um
pequeno mundo humano e febre de labor. / Do interior das fazendas coloniais nos vêm, através das
páginas de Antonil, impressões de operosidade intensiva. Há ali a vibração e o estrondo de um pequeno mundo humano e febre de labor.
b) Dadas as condições especiais daquela sociedade,
nesse dilema se transforma outro: ou a desclassificação social, ou a posse de uma grande massa
operária. Dadas às condições especiais daquela
sociedade, esse dilema se transforma em outro: ou
a desclassificação social, ou a posse de uma grande massa operária.
c) Essa considerável massa trabalhadora é indispensável à manutenção e à prosperidade de um grande
engenho. / Indispensável essa considerável massa
trabalhadora à manutenção e à prosperidade de um
grande engenho.
d) O sesmeiro seiscentista está colocado entre as pontas de um verdadeiro dilema: tem que escolher entre a vida vegetativa dos decaídos, ou a cultura em
grande escala. / O sesmeiro seiscentista está colocado entre as pontas de um verdadeiro dilema: tem
de escolher entre a vida vegetativa dos decaídos,
ou a cultura em grande escala.
e) Das roças ao picadeiro, dos picadeiros às moendas,
das moendas às tachas, das tachas às formas, das
formas aos terreiros de secagem, dos terreiros às
tulhas, e às caixas, e às tropas, e aos armazéns da
costa, o trabalho dos engenhos, na fabricação do
açúcar, se complica, se desdobra, se multiplica em
mil ações, que exigem, para a sua perfeita execução, uma massa operária considerável. / Das roças
ao picadeiro, dos picadeiros às moendas, das moendas às tachas, das tachas às formas, das formas
aos terreiros de secagem, dos terreiros às tulhas, e
às caixas, e às tropas, e aos armazéns da costa, o
trabalho dos engenhos, na fabricação do açúcar
complica-se, desdobra-se, multiplica-se em mil
ações, que exigem, para a sua perfeita execução,
uma massa operária considerável.

12- a) À antiga Vila do Carmo pode-se ir de trem ou de
automóvel.
b) Indo de trem, entra-se na cidade atravessando o
Ribeirão do Carmo, mas a estrada de rodagem penetra nela pelo alto de São Pedro, aonde está a
igreja do mesmo nome, hoje contígua à residência
episcopal.
c) O risco de São Pedro seria, segundo Diogo de Vasconcelos, de Antônio Pereira de Sousa Calheiros.
d) Nada se pôde apurar, contudo, quer quanto à sua
autoria, quer quanto à data do início das obras.
e) Uma pia batismal tem gravado o ano de 1743, dado
como sendo o do começo das obras.
Nas questões 13 e 14, marque o item em que uma das
sentenças não está gramaticalmente correta.
13- a) A literatura depende muito de condições subjetivas,
raramente satisfaz apenas os sentidos, exige colaboração, embora muitos acreditem que as obras
literárias possam brotar de cérebros insulados. / A
literatura depende muito de condições subjetivas,
raramente satisfaz apenas aos sentidos, exige colaboração, embora muitos acreditem que as obras
literárias possam brotar de cérebros insulados.
b) Um povo não perde os seus mais fortes determinantes se recebe, aceita e pratica a pintura e a música
de outra origem, mas dificilmente adotará literatura
estranha sem perda de alguns de seus valores. /
Um povo não perderá os seus mais fortes determinantes se receber, aceitar e praticar a pintura e a
música de outra origem, mas dificilmente adotará
literatura estranha sem perda de alguns de seus
valores.
c) No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram
um “sistema” interessantíssimo, que a cerca de trezentos anos desenvolve-se. / No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram um “sistema” interessantíssimo, que há cerca de trezentos anos se desenvolve.
d) Quando surgiu Euclides da Cunha, nossa literatura
podia enumerar grandes nomes pertencentes ao
“sistema” de que falei há pouco. / Quando surgiu
Euclides da Cunha, nossa literatura podia enumerar
grandes nomes pertencentes ao “sistema” de que
faz pouco falei.
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(Baseado em Oliveira Viana)
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Nas questões 15 e 16, marque o item que contém erro
gramatical ou de ortografia.

( ) Essas não seriam senão medidas paliativas, remendos administrativos, para facilitar a difícil conciliação
entre vida privada e vida profissional, não fosse a
reengenharia do tempo uma aposta em que está em
jogo o reconhecimento da diversidade de homens e
mulheres, de sua incontornável igualdade de direitos
e de aspiração à liberdade e à felicidade.
( ) A reengenharia do tempo é uma tentativa de repensar o cotidiano de homens e mulheres, com vistas a
aumentar sua qualidade de vida e seu produto de
felicidade bruto.
( ) É, portanto, a reengenharia do tempo um exercício
cujo objetivo último é reabrir a discussão sobre o sentido da vida, relembrar a importância dos atos gratuitos, dos laços de afeto e solidariedade.

15- Desde o momento em que(A) os portugueses puseram
o pé (e a boca) na Terra Brasilis, eles depararam(B)
com mais de 300 línguas indígenas. O idioma português travou uma luta de resistência e assimilação por
três séculos, enfrentando culturas, dialetos africanos e
muitas línguas. A evangelização(C) de índios e negros,
a política de imposição da língua portuguesa adotada
pela Coroa e o marquês de Pombal em 1770 e a integração ao mercado exportador são fatores decisivos
para se entender(D) essa grande mistura que formou,
e forma, a nossa língua, um dos elementos da unidade
nacional que só conseguiu se impor as vésperas(E) da
Independência, no século XIX.

(Adaptado de Rosiska Darcy de Oliveira)

(Baseado em Luiz Carlos Villalta)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

A
B
C
D
E

18- Com relação aos aspectos gramaticais e textuais do
trecho abaixo, assinale a opção correta.

16- Gonçalves Dias nasceu em 1823, no Maranhão, filho de
João Manuel Gonçalves, comerciante português, e de Vicência Ferreira, índia mestiça(A). Em 1838, embarcou para Portugal, onde(B) se matriculou no curso de Direito, em
Coimbra. Suas primeiras produções literárias se iniciam(C)
por volta de 1840, entre elas a sua mais conhecida poesia,
a Canção do exílio (1843). Em 1851, em uma de suas viagens etnográficas(D) para o Norte, passa pelo Maranhão
com a intenção de se casar com o grande amor de sua vida, Ana Amélia, uma jovem de 14 anos. O pedido foi recusado pela mãe da moça, por causa da origem mestiça e
bastarda do poeta. O romance entre o dois serviu de inspiração para Aluísio Azevedo – O mulato. Após essa decepção amorosa, faz um casamento de conveniência.
Somavam-se(E) a essas frustrações um forte sentimento
de inferioridade de origem.

A tragédia de Édipo é o primeiro testemunho
que temos das práticas jurídicas gregas. Como
todo mundo sabe, trata-se de uma história em que
pessoas – um soberano, um povo –, ignorando
5 uma certa verdade, conseguem, por uma série de
técnicas, descobrir uma verdade que coloca em
questão a própria soberania do soberano. A tragédia de Édipo é um procedimento de pesquisa
da verdade que obedece exatamente às práticas
10 judiciárias gregas daquela época.
(Adaptado de Michel Foucault)

a) Seria mantida a correção gramatical, mas haveria
mudança do sentido original do texto, caso as palavras “certa” (A.5) e “própria”(A.7) estivessem pospostas ao substantivo a que estão relacionadas.
b) O segmento “trata-se de uma história em que pessoas” (A.3 e 4) estaria igualmente correto se assim estivesse escrito: trata-se a história de pessoas que.
c) A oração “Como todo mundo sabe” (A.2 e 3) poderia

(Baseado em Beatriz de Moraes Vieira)

a)
b)
c)
d)
e)

A
B
C
D
E

ser substituída, sem que se alterasse o sentido do
texto, por Já que é sabido.
d) Mantendo-se a correção gramatical, no trecho “conseguem, por uma série de técnicas,” (A. 5 e 6), o verbo poderia estar flexionado no pretérito, dado que
expressa um fato passado, e no singular, em concordância com a expressão nominal “um povo” (A.4).

17- Os trechos seguintes constituem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os de forma a comporem um texto
coeso e coerente e, a seguir, assinale a opção correta.
( ) É uma proposta que envolve medidas práticas, como
a alteração dos horários da administração pública,
dos serviços públicos e das escolas; a diminuição ou
a remodelagem dos tempos de trabalho, flexibilizados nas empresas; mudanças nos espaços de trabalho.
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3–1–2–4
2–1–4–3
4–3–1–2
2–3–1–4
4–3–2–1

e) Seria mantida a correção do período (A.7 a 10) caso a
última oração estivesse assim expressa na voz passiva: que são obedecidas exatamente as práticas
judiciárias gregas daquela época.
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU

Nas questões 19 e 20, baseadas em Machado de Assis,
assinale o item em que uma das sentenças não foi pontuada corretamente.

21- A respeito da terminologia dos cargos do Ministério Público, à luz da organização administrativa do Ministério
Público da União e da Constituição Federal, assinale a
opção correta.

19- a) Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade
minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e
estupefação. / Longa foi a agonia, longa e cruel, de
uma crueldade minuciosa e fria, repisada, que me
encheu de dor e estupefação.
b) Conhecia a morte de oitiva; quando muito, tinha-a
visto já petrificada no rosto de algum cadáver, que
acompanhei ao cemitério. / Conhecia a morte de
oitiva, quando muito; tinha-a visto já petrificada no
rosto de algum cadáver, que acompanhei ao cemitério.
c) Talvez espante ao leitor, a franqueza com que lhe
exponho e realço a minha mediocridade; advirta que
a franqueza é a primeira virtude de um defunto. /
Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe
exponho e realço a minha mediocridade; advirta que
a franqueza é a primeira virtude de um defunto.
d) Fiquei prostrado. E contudo era eu, nesse tempo,
um fiel compêndio de trivialidade e presunção. /
Fiquei prostrado. E, contudo, era eu, nesse tempo,
um fiel compêndio de trivialidade e presunção.
e) Às vezes caçava, outras dormia, outras lia, lia muito,
outras enfim não fazia nada. / Às vezes caçava;
outras dormia, outras lia, lia muito, outras, enfim,
não fazia nada.

a) Procurador do Estado é membro do Ministério Público Estadual.
b) Procurador de Justiça é membro da primeira instância do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
c) Procurador da República é membro do Ministério
Público Federal.
d) Procurador do Trabalho é membro da terceira instância do Ministério Público do Trabalho.
e) Procurador-Geral do Estado é o chefe do Ministério
Público Estadual.
22- À luz da Lei Complementar nº 75/93, julgue os itens
abaixo a respeito do perfil constitucional do Ministério
Público da União (MPU).
I. O MPU é instituição permanente.
II. O MPU defende os interesses individuais disponíveis.
III. Incumbe ao MPU medidas paleativas para a garantia
do respeito à ordem jurídica.
IV. O MPU exerce o controle interno da atividade de polícia judiciária.
O número de itens corretos é:

20- a) – Fizeste bem, Cubas; andaste perfeitamente. / Fizeste bem, Cubas. Andaste perfeitamente.
b) Este ar não é só puro. É balsâmico; é uma transpiração dos eternos jardins. / Este ar não é só puro. É
balsâmico, é uma transpiração dos eternos jardins.
c) Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma por
dez. / Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se, por si mesma, por dez.
d) Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a
lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o
modo de compensar uma janela fechada, é abrir
outra. / Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei
sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada
é abrir outra.
e) E eu espraiava todo o meu ser na contemplação
daquele ato, revia-me nele, achava-me bom, talvez,
grande. / E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato, revia-me nele, achava-me
bom, talvez grande.

a)
b)
c)
d)
e)

23- À luz da autonomia constitucional do Ministério Público e da legislação infraconstitucional, analise as
assertivas abaixo.
I.

Há três modalidades de autonomias para o Ministério Público: funcional, administrativa e financeira.
II. Todos os ramos do Ministério Público gozam da
autonomia funcional, administrativa e financeira,
inclusive o Ministério Público junto aos Tribunais
de Contas.
III. A capacidade de gerir e aplicar os recursos orçamentários destinados à instituição destaca uma
expressão da autonomia financeira do Ministério
Público.
IV. Cabe exclusivamente ao Ministério Público, o projeto de criação de cargos e fixação de subsídios.
São assertivas corretas
a)
b)
c)
d)
e)
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I e III.
I e IV.
II e III.
III e IV.
II e IV.
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24- Com relação às disposições estatutárias especiais
da carreira dos membros do Ministério Público da
União, assinale a opção correta.

d) O procurador-geral da República pode prover e
desprover os cargos das carreiras do Ministério
Público Estadual com a anuência do procuradorgeral de Justiça daquele estado-membro.
e) O procurador-geral da República tem mandato de
2 anos, sem limite para o número de reconduções.

a) Os cargos das classes iniciais serão providos por
nomeação, em caráter vitalício, mediante concurso público genérico para todos os ramos.
b) A vitaliciedade somente será alcançada após três
anos de efetivo exercício.
c) É facultada a transferência de membros de um
para outro de seus ramos.
d) O cargo de procurador-geral do trabalho é de provimento vitalício.
e) Poderão inscrever-se no concurso para membro
do Ministério Público da União bacharéis em Direito formados há pelo menos dois anos, de comprovada idoneidade moral.

27- A respeito da competência do Ministério Público Federal, assinale a assertiva incorreta.
a) Interpor recurso extraordinário das decisões da
Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade.
b) Exercer o controle externo da atividade da polícia
do Distrito Federal.
c) Atuar nas causas de competência do Superior
Tribunal de Justiça.
d) Atuar nas causas de competência do Supremo
Tribunal Federal.
e) Atuar nas causas de competência de quaisquer
juízes e tribunais para defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas.

25- À luz da Constituição Federal e da Lei Orgânica do
Ministério Público da União, julgue os itens abaixo a
respeito dos princípios institucionais do Ministério
Público.
I. O pedido de arquivamento de inquérito policial
pelo procurador-geral da República não pode ser
objeto de retratação por novo titular do cargo.
II. O princípio da independência funcional significa,
entre outras considerações, que cada membro e
cada órgão do Ministério Público gozam de independência para exercer suas funções em face dos
outros membros e órgãos da mesma instituição.
III. No Ministério Público, existe hierarquia funcional
entre a chefia do Ministério Público e seus membros, devendo os pareceres e pronunciamentos
ministeriais ser aprovados pela chefia da instituição.
IV. Pelo princípio da unidade, todo e qualquer membro do Ministério Público pode exercer quaisquer
das atribuições previstas na legislação constitucional e infraconstitucional.
São assertivas incorretas
a)
b)
c)
d)
e)

28- A respeito da escolha e das atribuições do procurador-geral de Justiça, assinale a opção incorreta.
a) É nomeado pelo governador do Distrito Federal
com a anuência do presidente da República.
b) Podem concorrer ao cargo os membros do Ministério Público do Distrito Federal com mais de cinco
anos de exercício nas funções da carreira atendidas outras condições previstas em lei complementar.
c) Nomeia o corregedor-geral do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios.
d) Determina a abertura de correição, sindicância ou
inquérito administrativo.
e) Coordena as atividades do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios.
29- Não participa do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União:

I e III.
I e IV.
II e III.
III e IV.
II e IV.

a)
b)
c)
d)
e)

26- Assinale a opção correta entre as assertivas seguintes relacionadas à chefia do Ministério Público da
União à luz da CF e da Lei nº 75/93.

30- Com relação ao controle da atividade policial exercido pelo Ministério Público da União e aos poderes
jurídicos dados ao MPU para o exercício dessa atividade, assinale a opção incorreta à luz da Lei Complementar nº 75/93.

a) O procurador-geral da República é escolhido por
meio de lista tríplice, elaborada pela classe.
b) O procurador-geral da República deve ser, necessariamente, um membro do Ministério Público Federal.
c) O procurador-geral da República não pode delegar nenhuma de suas atribuições.
Analista - MPU - 2004

o procurador-geral da República.
o procurador-geral do Trabalho.
o procurador-geral da Justiça Militar.
o corregedor do Ministério Público Federal.
o vice-procurador geral da República.

a) Pode ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais.
b) Promove a ação penal por abuso de poder.
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35- Sobre as penalidades aplicáveis aos servidores públicos federais por infração disciplinar, é correto
afirmar que

c) Conhece imediatamente sobre a prisão de qualquer pessoa por autoridade federal, distrital ou
estadual.
d) Requisita a instauração de inquérito policial sobre
fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial.
e) Tem acesso a quaisquer documentos relativos à
atividade-fim policial.

a)
b)
c)
d)

são elencadas em numerus clausus.
prevêem a imposição de multa.
incluem a suspensão de direitos políticos.
não guardam relação com a gravidade da falta
praticada.
e) dispensam, em certas hipóteses, a garantia da
ampla defesa.

31- Não é (são) órgão(s) do Ministério Público Federal
a)
b)
c)
d)
e)

os procuradores da República.
os procuradores Regionais da República.
o Conselho Superior do Ministério Público Federal.
o Colégio de Procuradores da República.
o procurador distrital.

36- Indique qual das hipóteses abaixo não possibilita a
interrupção das férias.
a)
b)
c)
d)
e)

32- Com relação aos afastamentos dos membros do Ministério Público da União, assinale a assertiva correta.
a) Podem afastar-se até oito dias consecutivos por
motivo de casamento.
b) Podem afastar-se para comparecer a seminários
ou congressos só no País.
c) Podem exercer cargo eletivo não devendo afastarem-se durante a campanha.
d) Podem ministrar cursos e seminários destinados
ao aperfeiçoamento dos membros da instituição e
de servidores da Administração Pública em geral.
e) Podem, independente de autorização do procurador-geral, freqüentar curso de aperfeiçoamento e
estudo no exterior.

37- Assinale a assertiva correta a respeito das hipóteses
de elegibilidade e de exercício de mandato eletivo
por servidor público federal.
a) Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, sempre ficará afastado do cargo.
b) Tratando-se de investidura no cargo de vereador,
independente da compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo
da remuneração do cargo eletivo.
c) No caso de afastamento do cargo, o servidor cessa de contribuir para a seguridade social no cargo
em que se encontrava em exercício.
d) Investido no mandato de prefeito, será afastado do
cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
e) O servidor público não pode candidatar-se a cargo
eletivo.

33- À luz da legislação orgânica do Ministério Público da
União, não é caso de demissão dos membros do
Ministério Público da União
a)
b)
c)
d)
e)

lesão aos cofres públicos.
desrespeito ao princípio do promotor natural.
improbidade administrativa.
abandono de cargo.
aceitação ilegal de cargo ou função pública.

38- A respeito da estabilidade dos servidores públicos e
dos membros do Ministério Público da União (MPU)
com base na Constituição Federal e legislação correspondente, assinale a opção correta.

34- Fazem jus à pensão por morte do servidor público
federal, exceto

a) Ambos se tornam estáveis após o decurso do
mesmo lapso temporal de exercício.
b) São estáveis os servidores públicos federais após
3 anos de efetivo exercício.
c) A vitaliciedade é um atributo comum aos servidores públicos e aos membros do Ministério Público.
d) Os estáveis não podem ser demitidos.
e) Os membros do MPU são estáveis após três anos
de exercício.

a)
b)
c)
d)

o cônjuge, mesmo que titular de aposentadoria.
o filho inválido, enquanto durar a invalidez.
o menor sob tutela até 21 anos de idade.
a mãe e o pai, ainda que sem a prova da dependência econômica.
e) a pessoa designada maior de 60 anos, ainda que
sem vínculo de parentesco, que viva sob a dependência econômica do servidor.
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Calamidade pública.
Comoção interna.
Convocação para júri.
Convocação para serviço militar.
Motivo de interesse particular relevante.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

39- A respeito dos institutos da reintegração, recondução
e readaptação, assinale a opção correta.

41- As proposições que se seguem dizem respeito ao
conceito de cultura, tal como tem sido elaborado pela moderna antropologia.

a) A reintegração é o retorno à atividade de servidor
aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
b) Não poderá haver reintegração do servidor que já
tiver completado 60 anos de idade.
c) A recondução é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado.
d) A readaptação será efetuada em cargo de atribuições afins, independente de habilitação e de concurso público.
e) A reintegração não acarreta em nenhuma hipótese a disponibilidade do servidor.

I. Os fenômenos que os antropólogos chamam de
culturais são aqueles que têm a natureza de erudição, como a arte, a filosofia e a ciência.
II. A cultura é um processo acumulativo que resulta
de toda a experiência histórica das gerações anteriores; é um processo que limita ou estimula a
ação criativa do indivíduo.
III. As diferenças culturais entre os povos são determinadas pelas diferenças raciais e ambientais,
havendo, por exemplo, uma correlação significativa entre a distribuição de caracteres genéticos e a
distribuição dos comportamentos culturais.
IV A cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo.
Assinale a opção que identifica apenas as proposições verdadeiras.

40- Nos termos da Lei nº 8.112/90, assinale a assertiva
correta a respeito da responsabilidade do servidor.
a) O servidor só responde civil e administrativamente
pelo exercício irregular de suas atribuições.
b) Tratando-se de dano causado à Administração,
responderá o servidor perante a Fazenda Pública
em ação regressiva.
c) A obrigação de reparar o dano estende-se aos
sucessores e contra eles será executada, até o
limite do valor da herança recebida.
d) As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
e) A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal por falta
de provas.

a) I e II
b) I e III
c) I e IV
d) II e III
e) II e IV
42- A relação entre o indivíduo e a sociedade tem sido
um tema recorrente na análise antropológica. Vários
autores têm-se, concentrado nessa questão. Avalie
as proposições abaixo sobre a contribuição de alguns antropólogos acerca dessa relação.
I.

Lévi-Strauss mostrou as incompatibilidades entre
a estrutura mental dos indivíduos e a estrutura da
sociedade primitiva.
II. Mauss analisou a emergência da noção de pessoa e da concepção de si.
III. Dumont estudou a emergência da ideologia individualista e o surgimento do indivíduo como um valor.
IV. Benedict focalizou os padrões de cultura e relacionou-os a tipos psicológicos.
V. Evans-Pritchard revelou a incompatibilidade entre
os interesses individuais e as demandas sociais
entre os Nuer em sua análise dos processos de
tomada de decisão.
Assinale a opção que indica apenas as proposições
corretas.
a)
b)
c)
d)
e)
Analista - MPU - 2004
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I, II e V
I, III e IV
II, IV e V
II, III e IV
I, III e V
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43- A relação entre religião, magia e ciência é um tema
clássico na antropologia. Marque como verdadeiro
(V) ou falso (F) as proposições que se seguem.

Assinale a opção que indica apenas as proposições
corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

( ) Para Frazer a religião antecede a magia e a ciência.
( ) No entender de Turner os rituais são mágicos e as
cerimônias são religiosas.
( ) Para Gluckman os “povos primitivos” têm magia e
ciência e os povos ocidentais têm ciência e religião.
( ) Segundo Lévi-Strauss, os “primitivos” têm magia,
mas também operam de maneira classificatória;
os “modernos” têm ciência, mas também operam
por meio da bricolagem.
( ) Para Durkheim a religião pressupõe a existência
de uma comunidade moral unida em torno de determinados valores (em seus termos, uma igreja)
e a magia não.
Assinale a opção correta.
a)
b)
c)
d)
e)

45- Assinale como verdadeira (V) ou falsa (F) as afirmações sobre o relativismo cultural.
( ) O relativismo cultural é uma filosofia moral problemática porque implica sua auto-negação.
( ) A perspectiva relativista pressupõe uma rígida
igualdade entre valores absolutos e valores universais.
( ) O etnocentrismo é um fenômeno universal e está
associado à propensão dos homens a considerar
o seu modo de vida como o mais correto e o mais
natural.
( ) A filosofia relativista é absolutamente necessária
na antropologia para demonstrar que por trás de
diferenças aparentes os homens são culturalmente iguais.
( ) Apesar de representar um obstáculo à perspectiva
antropológica de buscar pelo ponto de vista nativo, os juízos etnocêntricos são índices de integração social.
Escolha a opção correta.

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

44- No Ensaio sobre a Dádiva, Mauss analisa várias expressões do princípio da reciprocidade. Julgue as proposições que se seguem e que tratam dos pontos-de-vista
do autor sobre esse tema.

a)
b)
c)
d)
e)

I. Mauss examina em seu ensaio uma grande quantidade de práticas relacionadas à dávida como o
kula, o potlatch, festivais e banquetes melanésios
e da costa noroeste da América do Norte.
II. As formas de troca examinadas por Mauss são
orientadas pela utilidade econômica dos objetos
trocados e isso se revela nos dois tipos gerais que
as trocas assumem: a barganha e a troca silenciosa.
III. Nas formas arcaicas de trocas que Mauss examina em seu Ensaio percebe-se que não são somente os objetos que circulam. Juntamente com
eles, circulam pessoas e direitos.
IV. O que orienta a dádiva não é o valor utilitário dos
bens, mas a tripla obrigação de dar, receber e
retribuir.
V. A conclusão final de Mauss sobre a dádiva mostra
que o homem é um “animal econômico” em todos
os tipos de sociedades.
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V, V, F, F, V
F, F, V, V, F
F, F, V, F, V
V, F, F, V, F
V, F, V, F, F
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46- A prática de trabalho de campo intensivo e de longa
duração representou uma importante inovação na
pesquisa antropológica. Assinale como verdadeira
(V) ou falsa (F) as afirmações acerca do trabalho de
campo na antropologia.

e) A antropologia francesa a partir da década de 40
voltou-se para a questão da ecologia cultural, desenvolvendo importantes ferramentas de analíticas para lidar com o tema.
48- Assinale a opção correta a respeito da suposição
que marcou a antropologia inglesa sobre a unidade
funcional da sociedade em antropologia.

( ) A pesquisa de campo é valorizada na antropologia como uma etapa constituinte do método
histórico, que busca em última instância colocar
as várias sociedades estudadas pelos antropólogos em uma escala evolutiva única.
( ) Malinowski foi o autor que mais se colocou contra
o uso desse método.
( ) O trabalho de campo intensivo, de longa duração,
conduzido na língua local, focando todos os aspectos da vida cultural da comunidade tornou-se a
base a partir da qual o conhecimento etnográfico
moderno foi desenvolvido.
( ) As atividades preponderantes durante o trabalho
de campo são a aplicação de questionários e o
seu processamento.
( ) A idéia de que a pesquisa antropológica deve
buscar pelo ponto de vista nativo está intrinsecamente associada ao método da observação participante desenvolvida durante o trabalho de campo.
Escolha a opção correta.
a)
b)
c)
d)
e)

a)

b)

c)

d)

e)

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

49- Raymond Firth foi o antropólogo britânico que argumentou que o estudo da estrutura social devia ser
complementado pelo da organização social. Assinale
a opção correta sobre a relação entre esses dois
conceitos.

47- Assinale a opção que melhor expressa a contribuição da escola francesa de sociologia.

a) A estrutura da sociedade deve ser pensada em
termos de relações entre grupos ou de padrões
ideais enquanto a organização social diz respeito
à atividade concreta dos indivíduos.
b) Enquanto o conceito de estrutura social lida com
os processos sociais dirigidos para finalidades
selecionadas, o de organização social diz respeito
aos aspectos burocráticos da ação social.
c) Organização social lida com os aspectos abstratos
da vida social e estrutura social com os aspectos
de natureza econômica.
d) A estrutura social está intrinsecamente ligada às
questões de responsabilidade enquanto a organização social tem a ver com as questões da representatividade.
e) No plano da organização social as possibilidades
de conduta estão dadas por modelos elaborados
pelo antropólogo; no plano da estrutura social as
possibilidades de ação derivam de modelos construídos no interior da sociedade estudada.

a) Em vários autores franceses encontramos a idéia
de que a sociedade se funda na lei da reciprocidade entre seus grupos constituintes, que pode
ser expressa na troca de bens, de mensagens e
de mulheres.
b) A prática de pesquisa de campo intensiva representou uma inovação no método antropológico e
foi iniciada pela primeira geração dos alunos de
Durkheim, entre os quais se encontrava Mauss.
c) O foco na relação entre a cultura e a estrutura de
personalidade tem sido a marca distintiva da escola francesa de sociologia.
d) A preocupação com a estrutura do pensamento,
pela via da análise das formas primitivas de classificação, e a percepção de que ela é determinada
pela evolução biocultural representou uma das
grandes contribuições da obra de Durkheim, LéviStrauss e Griaule.

Analista - MPU - 2004

Radcliffe-Brown entendia a função de uma crença
ou instituição como o conjunto de necessidades
de natureza material que a crença ou instituição
em questão atendia.
Um dos pressupostos básicos da antropologia de
Malinowski é o de que as culturas formam todos
integrados porque, como meios que os homens
usam para satisfazer suas necessidades, os costumes que compõem uma cultura devem manter
alguma coerência entre si.
O método de análise funcional desenvolvido por
Malinowski estava fundado em uma suposição
básica sobre a natureza do homem como um ser
idealizador e sonhador.
A idéia de função na antropologia britânica deriva
de uma analogia que equipara a sociedade com
um edifício, com alicerces, paredes e enfeites.
O conceito de função na antropologia britânica dos
anos 30 e 40 esteve sempre associado à idéia de
que as sociedades passam pelos mesmos estágios evolutivos.
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50- As afirmativas que se seguem dizem respeito aos
tipos de família.

52- A Antropologia Política como um campo de estudo da
Antropologia tem como marco o ano de 1940, quando
foram publicadas duas obras que se tornaram clássicas na disciplina: Os Nuer, de Evans-Pritchard, e Sistemas Políticos Africanos, organizado por Fortes e
Evans-Pritchard. Assinale a opção que melhor representa as contribuições dessas obras.

I. Para Malinowski a família nuclear funda-se em
três tipos básicos de relações: filiação, consangüinidade e afinidade.
II. Na Antropologia Britânica as formas de descendência matrilinear e patrilinear determinam as
várias formas de família nuclear.
III. A família extensa é uma forma de organização
familiar que requer a conjugação de pelo menos
duas famílias nucleares.
IV. Fortes mostrou que o grupo doméstico tem um
ciclo de desenvolvimento no tempo, o que o torna
uma unidade social dinâmica.
Assinale a opção que identifica apenas as afirmativas corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

a) As duas obras inauguraram uma abordagem histórica aos sistemas políticos africanos.
b) Elas representaram o primeiro esforço organizado
para a análise da relação entre meio ambiente,
política e religião.
c) As duas obras representam a grande reação britânica ao estruturalismo de Lévi-Strauss.
d) Essas obras mostraram respectivamente o caráter
segmentado das linhagens unilineares e instauraram a distinção entre sociedades com estado e
sociedades sem estado.
e) Escrita por autores que foram alunos de
Malinowski, elas revelam os desdobramentos
mais radicais do esforço por fazer a descrição
etnográfica de todos os aspectos da cultura de
um povo.

I e III
I e IV
II e III
III e IV
I e II

51- No tocante às principais teorias do parentesco elaboradas na antropologia, assinale a opção correta.

53- Toda sociedade tem instituições voltadas para o controle social, que podem assumir a forma de mecanismos inibidores e mecanismos punitivos. Segue
uma lista de repertórios voltados para o controle que
operam basicamente como medidas inibidoras do
comportamento anti-social e que não se baseiam no
poder coercitivo de uma autoridade institucionalizada.

a) A chamada teoria da aliança foi desenvolvida por
Murdock, antropólogo americano que a expôs no
Livro Social Structure.
b) Na teoria da aliança dá-se grande ênfase analítica às linhagens corporadas, pois são elas que
formam as peças fundamentais desse modelo
teórico.
c) A chamada teoria da descendência está associada à obra do antropólogo francês Claude LéviStrauss.
d) A teoria da descendência dá especial destaque
aos elementos psicológicos, oriundos da análise
freudiana, que operam na constituição do parentesco.
e) A teoria do parentesco desenvolvida pela escola
britânica de Antropologia enfatiza os aspectos
jurídicos-políticos do fenômeno, dando grande
atenção aos grupos unilineares de parentesco,
enquanto a abordagem estruturalista dá atenção
aos modelos de trocas matrimoniais.

Analista - MPU - 2004

a)
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d)
e)
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54- O uso do conceito de “organização social”, elaborado por Firth, trouxe para a cena alguns novos temas
para a análise antropológica. Analise as seguintes
opções:

V. Murdock, aluno de Radcliffe-Brown, elaborou um
esquema teórico que permitiu analisar a mudança
social nas sociedades mediterrâneas da África do
Norte.
Assinale a opção que identifica apenas as afirmativas corretas.

I. O conceito de “organização social” permite uma
abordagem direta da questão de como os grupos
de filiação unilinear se organizam em linhagens e
clãs.
II. O uso do conceito de “organização social” envolve
a análise do exercício da escolha e dos processos
de tomada de decisão.
III. A idéia de “organização social” ajuda os antropólogos a elaborar hipóteses sobre a eficácia dos
ritos sociais que participam da mudança de status
das pessoas.
IV. O conceito de “organização social” contribui para o
entendimento de como os grupos sociais põem
juntos elementos diversos em uma relação comum, implicando, portanto, algum grau de unificação.
V. Como os grupos arranjam a ação em seqüências
ordenadas, em conformidade com fins sociais selecionados, esse é o foco do conceito de “organização social”.
Assinale a opção que identifica apenas as afirmativas corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

I e II
III e V
I e III
II e IV
IV e V

56- Assinale a opção correta sobre a relação entre estrutura social e história.
a)

b)
c)

d)

II, IV, V
III, IV, V
I, III, V
I, II, III
II, III, IV

55- A abordagem de Radcliffe-Brown sobre a estrutura
social tinha como pressuposto a idéia de equilíbrio
funcional, dando pouco espaço para a explicação do
conflito e da mudança social. Julgue as proposições
que se seguem sobre os esforços feitos para trazer
a questão do conflito e da mudança para os estudos
estruturais.

e)

Para Malinowski a noção de estrutura tem natureza diacrônica, não havendo abordagem estrutural que não seja histórica.
A análise das estruturas sociais em antropologia
ficou restrita às etnografias africanistas.
O que os antropólogos entendem por estrutura
social é o conjunto de fenômenos contemporâneos de natureza episódica, mas que causa impacto na opinião pública.
Radcliffe-Brown concebe como parte da estrutura
social todas as relações de pessoa a pessoa.
Apesar de reconhecer que os processos pelos
quais as estruturas se transformam no tempo são
partes integrantes do estudo da estrutura social,
seu esforço intelectual foi no sentido de desenvolver uma abordagem sincrônica da estrutura, de
modo a evitar o que chamava de história conjetural.
O estudo da estrutura é compatível com o estudo
histórico somente quando se trata da história mítica de um povo.

I. Em Sistemas Políticos da Alta Birmânia, Leach
realiza uma crítica às suposições de que as sociedades existem em equilíbrio.
II. O conceito de “filiação complementar” foi elaborado por Fortes para tratar da mudança na estrutura
das linhagens africanas.
III. A abordagem de Gluckman aos rituais de rebelião
africanos revela os conflitos e as contradições no
interior da estrutura, mas não é verdadeiramente
uma teoria da mudança. Os ritos analisados pelo
autor dão expressão a rebeliões rituais com a finalidade de manter a ordem estrutural.
IV. A teoria da mudança elaborada no seio da antropologia britânica tinha como ponto de partida a
descrição das contradições e conflitos universais
que habitam a estrutura da personalidade humana.
Analista - MPU - 2004
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57- A relação entre o domínio político-jurídico e o domínio doméstico é um dos grandes temas que percorre
a obra de Meyer Fortes. Suas várias análises do
funcionamento do domínio doméstico em diversas
sociedades camponesas africanas revelaram elementos importantes para a compreensão desse aspecto da vida social. Assinale como verdadeira (V)
ou falsa (F) as proposições abaixo sobre esse tema.

( ) Para Durkheim e Mauss as classificações científicas representam uma ruptura radical com as
formas primitivas de classificação na medida em
que estão completamente livres de qualquer
fundo social e religioso. Na ciência, a natureza
autoclassifica-se.
Indique a opção correta.
a)
b)
c)
d)
e)

( ) O ciclo de desenvolvimento do grupo doméstico é,
simultaneamente, um processo dentro do campo
interno e um movimento governado pelas relações
entre o campo doméstico das relações sociais e o
campo externo, o campo político-jurídico.
( ) O grupo doméstico é a fábrica da reprodução social; é um grupo que precisa permanecer em ação
por um período longo o bastante para permitir a
criação de filhos até que eles alcancem o estágio
de reprodução física e social, para que a sociedade se mantenha.
( ) O estudo dos grupos domésticos leva o antropólogo a considerar a operação do fator tempo na
estrutura social.
( ) O grupo doméstico tem um ciclo de desenvolvimento regular composto por cinco fases: expansão, reprodução, dispersão, cisão e substituição.
( ) As relações sociais que têm lugar no interior do
domínio doméstico separam o seu núcleo
reprodutivo da estrutura da sociedade como um
todo e do meio ambiente.
Indique a opção correta.
a)
b)
c)
d)
e)

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

59- Em todas as sociedades humanas a vida e a morte
são momentos de grande efervescência social. Julgue as proposições que se seguem sobre o tratamento que a antropologia tem dado a este tema.
I. Pela sua universalidade, a vida e a morte são fenômenos de natureza puramente biológica, sem
interesse em si para a análise antropológica.
II. Em termos sociais, o nascimento e a morte representam uma mudança de status. Por isso, em
quase todas as sociedades conhecidas existem
elaborados rituais para realizar essa passagem.
III. A raiz de todas as religiões humanas conhecidas
está no mistério da vida e da morte.
IV. Nas sociedades africanas há a tendência a equiparar simbolicamente os ancestrais (mortos) aos
anciãos (vivos).
Assinale a opção que identifica apenas as proposições corretas.

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

a)
b)
c)
d)
e)

58- Assinale como verdadeira (V) ou falsa (F) as opções
que se seguem sobre a abordagem de Durkheim e
Mauss às formas primitivas de classificação.

II e III
I e III
III e IV
II e IV
I e II

( ) A classificação das coisas reproduz a classificação dos homens na sociedade.
( ) As noções essenciais que os filósofos chamam de
categoria, isto é, as noções de tempo, de espaço,
de gênero e espécie, de força, causalidade, personalidade, entre outras, foram elaboradas no
domínio da vida prática. Foi da vida prática e dos
constrangimentos materiais que a ciência as tomou.
( ) A correlação causal entre as características morfológicas da sociedade e as dos sistemas classificatórios é explicada por Durkheim e Mauss em termos de sentimentos e valores afetivos.
( ) As primeiras classes de coisas foram as classes
dos fenômenos naturais (a seca e a chuva, o dia e
a noite). Por isso as sociedades primitivas têm
como totens animais e fenômenos naturais.
Analista - MPU - 2004
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60- Assinale a opção correta sobre a abordagem antropológica aos ritos sociais.

62- A organização da vida econômica tem sido um tema
recorrente na análise antropológica. Distinções entre
as economias de subsistência e de mercado são utilizadas para interpretar as atividades econômicas.
Assinale a proposição correta sobre esse tema.

a) Ritual representa a dimensão menos importante
de um evento social, sinaliza uma forma convencional freqüentemente vazia. Por isso usamos a
expressão “isso é apenas um ritual” para fazer
menção a eventos formais e sem importância.
b) Edmund Leach aborda o tema dos ritos sociais
fazendo uma distinção rígida entre rituais (cuja
natureza é essencialmente religiosa) e cerimônias
(cuja natureza é profana).
c) A grande contribuição de Van Gennep para o
estudo do tema foi propor uma classificação dos
rituais baseada no papel que eles desempenham
na sociedade, examinando em detalhes as suas
partes constitutivas.
d) Os ritos de passagem têm em comum uma estrutura binária, dividindo-se em duas fases: a separação e a agregação dos noviços.
e) A contribuição de Victor Turner foi mostrar que a
distinção clássica entre “ritos de passagem” e “ritos de aflição” era errônea e que os últimos eram,
na realidade, versões dramatizadas de mitos.

a) A economia de subsistência é incompatível com a
circulação de moeda.
b) O uso de dinheiro é restrito à economia industrial.
c) Os meios e os circuitos de troca dividem-se em
diversos tipos de sistemas, sendo os mais comuns
os sistemas de mercados, o de redistribuição, o de
trocas recíprocas e o de mobilização.
d) O sistema econômico de subsistência, por ser o
mais simples, é plenamente autônomo com relação ao restante do sistema social, não havendo
interdependência funcional entre o econômico e o
social.
e) A transição entre a economia de subsistência e a
de mercado requer uma fase intermediária, marcada pelas trocas redistributivas.
63- Em muitas sociedades da África Ocidental existem grupos de especialistas conhecidos como nyamakalo (os
manipuladores do poder). Os mais comuns são os ferreiros. Sua atividade principal é extrair o minério da terra,
fundir o ferro e outros metais e forjar ferramentas, utensílios, armas, adornos e muitas das insígnias do poder,
como os símbolos da realeza. Sua atividade básica de
transformar os metais faz com que sejam percebidos
nestas sociedades como aqueles que manipulam a
energia oculta das coisas. Em razão disso, os ferreiros
são percebidos como possuidores de habilidades e poderes especiais. Deter o segredo de fundir o ferro e outros metais significa ter permissão dos espíritos da terra,
da água e da floresta para minerar, para derrubar árvores e fazer carvão, ter a cooperação dessas forças espirituais para fundir e trabalhar os metais, cooperação obtida graças a elaborados rituais feitos em honra destas
forças. Por tudo isso, estes especialistas fazem mais do
que trabalhar os metais e confeccionar objetos: eles fazem e distribuem amuletos, presidem cerimônias religiosas que asseguram proteção espiritual, mediam conflitos
e disputa, protegem e organizam redes de comércio,
participam em posição de destaque nas sociedades secretas que têm importante papel na organização da vida
política local. Com base nessas informações, julgue as
proposições abaixo.

61- O estudo dos mitos foi uma área em que LéviStrauss deu uma grande contribuição para a teoria
antropológica. As proposições abaixo dizem respeito
a esse tema.
I. Para Lévi-Strauss, os rituais têm afinidade com a
dança e com a música e os mitos têm uma afinidade com a retórica.
II. A análise dos mitos defendida por Lévi-Strauss é
de natureza simbólica e volta-se para a interpretação do significado dos símbolos utilizados pela
narrativa mítica.
III. Ao focalizar os mitos como fenômenos “bons para
pensar”, Lévi-Strauss acaba relegando os rituais a
uma simples execução de gestos e manipulação
de objetos, e a exegese das ações rituais feitas
pelos especialistas é pensada por ele como um
elemento da mitologia.
IV. Por meio de pares de oposição cujos elementos
constituintes são de natureza sensível como natureza/cultura, cru/cozido, mel/tabaco, alto/baixo, os
mitos tentam fornecer modelos lógicos capazes de
resolver, no nível da narrativa, algumas das contradições insuperáveis da condição humana.
Assinale a opção que identifica apenas as proposições corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

I. Os ferreiros das sociedades do ocidente africano
são bruxos, no sentido dado por Evans-Pritchard no
seu livro sobre bruxaria Azande.
II. A esfera da produção econômica nas sociedades
da África Ocidental não é plenamente autônoma
dos outros domínios da sociedade, estando a produção recheada de aspectos simbólicos.
III. Poder místico e poder secular estão imbricados nessas sociedades.
IV. Os reis e outras posições de poder nessas sociedades saem da casta dos ferreiros.

I e II
III e IV
II e III
I e III
II e IV
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Assinale a opção que identifica apenas as proposições corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

( ) Os Nuer não têm uma noção abstrata de tempo
como algo que passa e que pode ser medido. Eles
percebem o tempo em termos das mudanças físicas e das relações sociais. O tempo ecológico
está ligado às progressões naturais como as estações do ano e as fases do dia.
( ) A estrutura política centralizada dos Nuer está de
algum modo relacionada com as condições ecológicas que induzem a agricultura intensiva do arroz.
Escolha a opção correta.

I e II
II e III
I e IV
II e IV
III e IV

64- Não há uma linha clara de demarcação que separa
os povos nômades dos povos sedentários, já que
não há consenso sobre a quantidade e qualidade do
movimento necessário para fazer de um grupo nômade ou sedentário. Apesar disso, alguns atributos
da vida social são próprios dos povos sedentários.
Escolha a opção cujos atributos só se encontram entre os povos sedentários.

a)
b)
c)
d)
e)

66- Assinale a opção que representa a perspectiva dos
ecologistas culturais da antropologia norte-americana
sobre a relação entre a cultura e o meio ambiente.

a) Agricultura de coivara, guerra e criação de gado.
b) Rituais elaborados, baixa densidade demográfica,
pesca como modo de subsistência.
c) Urbanização, agricultura intensiva e escrita.
d) Estrutura de posições fortemente marcada pela
centralidade de status atribuídos, ciência, caça
como modo de subsistência.
e) Xamanismo, família nuclear e propridade privada
da terra.

a) Há uma relação dialética entre as culturas e seus
meios ambientes, onde as primeiras condicionam
os segundos e são por eles condicionadas.
b) Há uma independência plena entre o domínio ecológico e o cultural, não havendo qualquer relação
de interferência de um plano sobre o outro.
c) As forças naturais como o clima e a qualidade do
solo exercem uma ação mecânica sobre a cultura,
determinando as suas formas.
d) O meio ambiente é determinante da estrutura política das culturas e os sistemas religiosos são determinantes da ecologia.
e) O meio ambiente é passivo e a cultura age seletivamente sobre ele, explorando determinadas possibilidades e ignorando outras.

65- Em Os Nuer e Sistemas Políticos da Alta Birmânia
Evans-Pritchard e Leach procuram relacionar aspectos do meio ambiente com a estrutura social. Assinale como verdadeira (V) ou falsa (F) as afirmações
sobre este tema.
( ) O sistema político acéfalo dos Kachins foi desenvolvido quando esse povo vivia num outro habitat
e, por isto, não tem qualquer relação com a adaptação às condições ambientais do território em
que viviam quando da pesquisa de Leach.
( ) Apesar de reconhecer que as condições ecológicas que prevalecem na terra Nuer não permitem
que as comunidades floresçam além de certos
limites demográficos, Evans-Pritchard insiste que
esses constrangimentos naturais não explicam as
relações estruturais entre os grupos Nuer, relações que só podem ser compreendidas em termos de princípios estruturais.
( ) O sistema político igualitário gumlao desenvolvese nos vales irrigados, cuja estrutura de produção
requer o uso intensivo de mão-de-obra para construir-se os terraços irrigados; o sistema aristocrático gumsa surge nas colinas Kachin, onde a forma
de poder centralizado é necessária para o desenvolvimento de uma hierarquia militar para defesa
contra os invasores.
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67- Em todas as culturas humanas encontra-se uma interpretação sobre o meio em que seus membros vivem. Analise as afirmativas abaixo sobre o modo
com que as sociedades indígenas brasileiras concebem a natureza.

c) II e III
d) II e IV
e) I e III
69- Assinale a opção que melhor representa as características mais marcantes da organização política nas
sociedades indígenas brasileiras.

I. As interpretações indígenas sobre o meio em que
vivem sugerem a existência de uma rígida separação entre o mundo natural e o mundo sobrenatural.
II. Para muitas sociedades indígenas o território grupal está ligado a uma história cultural e assim é
concebido. Por exemplo, entre os Cubeo a disposição dos grupos residenciais ao longo dos rios é
concebida a partir de um modelo representado por
uma gigantesca sucuri.
III. A natureza é concebida pelos povos indígenas
como um santuário que deve ser protegido da
ação exploradora do homem branco.
IV. Muitos povos indígenas entendem que o consumo
de certas espécies vegetais permite a alguns especialistas viajar entre o mundo dos homens e do
mundo dos espíritos.
Assinale a opção que indica apenas as afirmativas
corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

a) Os povos indígenas do Brasil vivem em sociedades com estrutura de poder fortemente centralizada e especializada, onde o chefe ou cacique detém o poder político e controla as instituições de
sanção social e o pajé ou xamã detém o poder
religioso sendo o chefe da principal seita religiosa
da tribo.
b) A liderança e as posições de poder são transmitidas entre as gerações por hereditariedade.
c) O controle social é exercido rigidamente nas
sociedades indígenas por meio de uma única
instituição responsável pelo desenvolvimento de
uma série de medidas punitivas como o ostracismo, a expulsão e a morte do infrator.
d) A autoridade dos chefes tende a ser respaldada no
conhecimento que eles têm e que é posto a serviço
da comunidade (ser um bom caçador, agricultor ou
pescador, bom orador, bom xamã etc). O poder
que tal forma de autoridade confere é o poder de
persuasão. Raramente o poder de chefe indígena é
baseado somente na coerção.
e) O poder político dos chefes indígenas está associado à desigualdade econômica, de modo que o
cacique é em geral o único indivíduo rico da tribo.

I e III
I e IV
II e III
III e IV
II e IV

68- É sabido que as sociedades indígenas necessitam
de uma base territorial para sua reprodução. Assinale as afirmativas corretas sobre a terra para os povos indígenas.

70- Apesar de muito diferenciados, os sistemas religiosos e as cosmologias dos povos indígenas compartilham algumas características. Julgue as proposições
abaixo.

I. A terra é muito mais do que simples meio de subsistência.
II. A terra é importante porque, como propriedade
individual, ela organiza a distribuição da riqueza
entre os indígenas.
III. Os povos indígenas têm um sentido de exclusividade com relação a seu território, o que se revela
na existência de fronteiras territoriais claramente
marcadas que impede a circulação de pessoas
entre as comunidades.
IV. As alianças matrimoniais e as prestações rituais
estão, muitas vezes, diretamente ligadas à disposição espacial dos diversos grupos locais nelas
envolvidas. Esse fato é sugestivo de como considerações de ordem social e ritual devem ser levadas em conta para a compreensão da importância
que tem o território para as populações indígenas.
Assinale a opção que identifica apenas as proposições corretas.

I. As crenças religiosas nas sociedades indígenas
pressupõem uma unidade indissolúvel entre o
natural e o social.
II. As religiões das sociedades indígenas estão estruturadas em “igrejas”, com um aparato hierárquico
que comanda os assuntos da fé.
III. Os xamãs são intermediários entre o social e o
sobrenatural, sendo um cargo exclusivo dos homens idosos.
IV. Ao contrário das religiões de muitos Estadosnações, há uma ausência de seitas concorrentes
nos sistemas religiosos das sociedades indígenas.
Assinale a opção que indica apenas as proposições
corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

a) I e II
b) I e IV
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II e III
I e IV
III e IV
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71- Atualmente são faladas cerca de 180 línguas indígenas no Brasil que pertencem a vários troncos e famílias. As proposições que se seguem dizem respeito
a esse tema.

73- As relações entre povos com culturas diferentes são
orientadas pelas idéias que uns constroem sobre os
outros. Os livros didáticos são uma fonte importante
para se compreender o imaginário construído sobre
outros povos. Julgue as proposições abaixo sobre as
idéias que a sociedade nacional elaborou sobre os
povos indígenas nos livros didáticos.

I. As línguas do tronco Macro-Jê são faladas por
povos que vivem nas margens dos rios da Amazônia Ocidental.
II. O tronco Tupi é o maior e o mais bem-conhecido
das línguas indígenas brasileiras.
III. A família Karib é falada pelos povos que vivem no
Brasil meridional, na fronteira com o Paraguai e
Argentina.
IV. Entre as línguas que compõem a família Aruák
encontram-se o Apurinã, Paresi, Terena e Waurá.
V. As línguas da família Bantu são faladas pelos
poucos grupos indígenas que vivem no litoral de
São Paulo e Rio de Janeiro.
Assinale a opção que indica apenas as proposições
corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

I. As diferenças étnicas são reconhecidas e valorizadas como importantes para a constituição da
sociedade amazônica, mas não da nacionalidade
brasileira.
II. Os livros didáticos reconhecem a existência de
uma diversidade étnica no País (em especial ressaltam a presença de várias sociedades indígenas), mas quase sempre as enfoca no passado.
III. Os livros didáticos trazem um conjunto de informações redundantes sobre os povos indígenas:
fazem canoas, andam nus, comem mandioca.
Com isso operam com a noção de “índio genérico”, ignorando a diversidade que sempre existiu
entre as sociedades indígenas.
IV. Os manuais de história do Brasil tratam do índio
durante o período colonial. Notam que os índios
foram inicialmente usados como mão-de-obra escrava, mas logo revelaram sua índole preguiçosa,
de gente não-afeita ao trabalho.
V. Em muitos manuais didáticos observa-se uma
imagem contraditória do índio. Ora ele é o bom
selvagem que precisa ser civilizado, ora é o mau
selvagem que precisa ser mantido como está, em
isolamento.
Assinale a opção que indica apenas as proposições
corretas.

I e III
II e IV
II e V
III e IV
I e II

72- Assim como a sociedade nacional construiu um imaginário sobre os índios, os povos indígenas também
construíram um imaginário sobre os brancos e sobre
o contato com eles. Julgue as afirmações abaixo sobre o tema.
I. As tradições orais e a mitologia são exemplos de
formas culturais nas quais os índios constroem
suas teorias sobre os brancos. São comuns os
mitos que narram o surgimento dos brancos e
como se diferenciaram dos índios.
II. Um tema recorrente na mitologia que narra o surgimento dos brancos é o da posse desigual dos
bens culturais. Por exemplo, contam que os índios
são os donos do arco e os brancos, das armas de
fogo.
III. As teorias dos índios acerca dos brancos são estáticas e não mudam conforme se sucedem as
fases do contato entre índios e brancos.
IV. As teorias indígenas sobre os brancos têm em
comum o fato de que o contato é pensado como
produto da ação dos brancos. Os índios vêem-se
como atores passivos nesta história.
Assinale a opção que identifica apenas as proposições corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

I, II e IV
III, IV e V
I, III e IV
II, IV e V
II, III e IV

III e IV
I e II
II e III
I e IV
I e III
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74- Avalie as afirmativas abaixo sobre as contribuições
de Roberto Cardoso de Oliveira sobre o tema do
contato interétnico.

75- As relações entre o Estado brasileiro e as populações indígenas são orientadas, entre outras coisas,
por um aparato legal-burocrático formado por um
conjunto de leis, códigos, decretos, diplomas, portarias e instruções. Avalie as proposições que se seguem sobre esse tema.

I. A teoria da fricção interétnica desenvolveu-se adotando a perspectiva elaborada pela teoria da aculturação, desenvolvida no seio da antropologia norte-americana.
II. O problema da fricção interétnica é percebido como um tema de caráter sociológico.
III. A característica básica da situação de contato é a
natureza contraditória das relações entre as entidades envolvidas na situação interétnica, onde a
existência de uma entidade tende a negar a da
outra.
IV. A situação de contato é tomada como uma totalidade sincrética, na qual as sociedades em oposição não possuem dinâmicas próprias nem contradições internas, sendo a oposição estruturante e
única a oposição entre as sociedades tribais e a
sociedade nacional.
V. Na análise do contato interétnico, a dimensão política do contato resume-se à relação generalizante
dominado-dominador, que assume nesse contexto
a forma sociedade nacional-sociedade indígena.
Assinale a opção que indica apenas as afirmativas
corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

I. Uma característica das principais leis que dizem
respeito aos índios é que elas são leis feitas pelos
não-índios para definir os direitos dos índios.
II. Segundo a Constituição vigente no Brasil, dada a
natureza específica das culturas e sociedades
indígenas, os índios necessitam de proteção do
Estado e por isso não podem ter os mesmos direitos básicos de todo cidadão brasileiro.
III. A proteção dos índios deve ser feita por organismos indicados pelo Estado. Desde 1988, por imposição constitucional, o Estado indica como instituições tutoras dos povos indígenas a FUNAI
(Fundação Nacional do Índio), a Igreja Católica e a
FUNASA (Fundação Nacional de Saúde).
IV. Pela Constituição de 1988, a tutoria exercida
pelas instituições indicadas pelo Estado brasileiro é parcial, no sentido de que cada instituição
exerce a tutoria em áreas específicas. Assim há
instituições que exercem a tutoria no que toca à
educação e integridade moral dos índios, outra
é tutora da saúde e do planejamento familiar,
outra é tutora do acesso à terra e exercendo
também proteção da integridade física dos índios.
V. A prática administrativa de demarcação participativa das terras indígenas exemplifica a tendência
no sentido da quebra progressiva do regime tutelar que se observa no presente, graças, entre outras coisas, às mudanças jurídicas promovidas
depois da Constituição de 1988.

IeV
II e IV
IV e V
III e V
II e III

Assinale a opção que indica apenas as proposições
corretas.
a)
b)
c)
d)
e)
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76- Assinale a opção que representa o ponto-de-vista de
Chaianov sobre a economia camponesa.

78- Assinale a opção que expressa a perspectiva de
Klaas Woortmann sobre o significado da terra para o
campesinato.

a) A economia camponesa é uma expressão local da
economia capitalista, sendo no essencial igual à
última.
b) A economia camponesa é uma economia familiar,
sendo sua organização determinada pelo tamanho e composição da família e pela coordenação
entre suas exigências de consumo e a quantidade
de gente apta a trabalhar.
c) Na economia camponesa o lucro é computado
tomando-se o total da renda obtida e subtraindo
as despesas de produção.
d) Como uma economia em que se administra a escassez, o fator de maior interesse na economia
camponesa é a remuneração da jornada de trabalho, com a qual vai se comer amanhã o que se
ganhou hoje.
e) A economia camponesa é de subsistência, não
havendo nela a circulação de dinheiro.

a) A terra é percebida pelos camponeses em sua
exterioridade, isto é, como um fator de produção
do qual o camponês retira a sua sobrevivência.
b) A terra é percebida como uma mercadoria que é
comprada e vendida no mercado, segundo a lei da
oferta e da demanda.
c) Os camponeses concebem a terra como a expressão de uma moralidade, como algo que é
pensado e representado no contexto dos valores
éticos.
d) A terra é uma dádiva dada por Deus aos empresários rurais, que, por bondade ou interesse político,
a cede aos camponeses.
e) A terra é parte inerte da natureza que deve ser
amansada pelo trabalho assalariado.
79- As proposições abaixo dizem respeito à relação entre o campesinato e a organização política. Assinale
a opção correta.

77- Ellen e Klaas Woortmann trabalharam com grupos
camponeses no nordeste brasileiro. Assinale a opção que melhor representa a posição desses autores
no que se refere ao papel do grupo doméstico e do
trabalho assalariado na produção camponesa.

a) Nas sociedades camponesas o chefe da família é
o líder indisputável que faz a ligação direta entre a
unidade produtiva e o sistema político nacional.
b) Quando a terra e o trabalho tornam-se mercadorias, as coalizões corporadas de parentesco perdem seu monopólio sobre os recursos e as pessoas, ficando o indivíduo liberado para entrar em
coalizões individuais. Nessas circunstâncias, o
sistema político passa a ser organizado pelos laços de amizade expressiva ou emocional que
unem as pessoas em díades.
c) O relacionamento entre patrono e cliente é focado, abrangendo somente o interesse comum que
no momento une um cliente a um patrono.
d) Nas sociedades camponesas a concentração do
principal bem econômico (a terra) é correlata a
dispersão do poder político nas mãos dos vários
chefes de família.
e) Os clientes devem manifestar e demonstrar sua
lealdade ao patrono e, fazendo isso, tornam-se
membros de uma facção que serve aos propósitos
competitivos de um líder.

a) O uso de assalariados nas unidades camponesas
é de caráter permanente. O grupo doméstico fornece apenas trabalho temporário durante o ciclo
agrícola.
b) Nas unidades camponesas do nordeste brasileiro
o uso de trabalho assalariado viabiliza a atividade
dos membros da família camponesa e é uma condição para a realização do valor-família.
c) O trabalhador assalariado substitui preferencialmente o filho mais novo do sexo masculino.
d) No nordeste do Brasil, assalariar-se permanentemente não implica a negação da autonomia do
processo de trabalho nem a negação da condição
de dono.
e) Segundo a lógica da produção camponesa, um
membro de uma família só se casa em famílias
cujos membros ele pode potencialmente assalariar.
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80- Assinale a opção correta sobre o tema dos movimentos
sociais nas sociedades camponesas, tratados por
Eric Wolf.
a) Os movimentos de protesto entre os camponeses
são centrados em um mito de uma ordem social
mais justa e igualitária do que a do presente. Esse
mito concede a eles uma visão comum de mundo,
mas não implica uma estrutura organizacional para a ação.
b) Os movimentos sociais camponeses caracterizam-se pela ausência de lideranças e de heróis
ou figuras modelos.
c) Os movimentos camponeses são diferentes das
alianças políticas porque são estáveis e duradouros, nascendo de um sonho milenarista.
d) Uma característica comum aos movimentos sociais entre os camponeses é sua natureza pacífica,
sendo o derramamento de sangue um grande
tabu.
e) Originário de sociedades patriarcais, os movimentos sociais camponeses trazem em seu seio a contradição de ter sempre uma mulher na liderança.
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