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1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 
de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de 
Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da 
Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte 
maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum 
tipo de anotação de suas respostas.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões 
somente se aguardar em sala até o término do prazo de 
realização da prova estabelecido em edital.

5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 
sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do                   
envelope de retorno.

6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis 
no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia 
posterior à aplicação da prova. 

7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de 
Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Língua Portuguesa

Fraudar ou tentar fraudar  Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal
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Língua Portuguesa

Resiliência na escola traz desafios (mas 
também muitas possibilidades) 

Ana Carolina C D'Agostini
07 de Fevereiro de 2019 

Segundo definição da Sociedade Norte-
Americana de Psicologia, a resiliência é definida 
como a capacidade psicológica de se adaptar 
às circunstâncias estressantes e se recuperar 
de eventos adversos. Na Física, resiliência é 
compreendida como a propriedade de um corpo 
de recuperar a sua forma original, após sofrer 
algum choque ou deformação. A palavra deriva do 
latim resilio, que significa saltar para trás, reduzir-
se e afastar-se.

Os primeiros estudos sobre resiliência foram 
conduzidos há mais de 40 anos e enfatizaram 
a influência da genética nesse traço de 
personalidade, alegando que o indivíduo nasceria 
com ou sem essa característica. Embora o papel 
da genética deva ser considerado, pesquisas 
mais recentes indicam que a resiliência – em 
crianças e adultos – pode ser aprendida, e 
a escola é um espaço privilegiado para isso. 
Atualmente, defende-se que a resiliência 
resulta de uma conjunção de fatores genéticos, 
pessoais e ambientais. Norman Garmezy, norte-
americano pioneiro na pesquisa sobre resiliência 
e desenvolvimento cerebral, defendeu que a 
resiliência em crianças que vivem em contexto de 
vulnerabilidade e adversidade ocorre de maneira 
mais próspera quando elas podem contar com 
um adulto com quem mantenham uma relação 
de proximidade e confiança. Além disso, em um 
estudo sobre o desenvolvimento da resiliência 
desde a infância até a adolescência conduzido por 
mais de dez anos em uma comunidade urbana, 
pesquisadores concluíram que os fatores que 
mais influenciam o quanto um indivíduo se torna 
resiliente são, principalmente, a existência de 
relacionamentos positivos, o desafio intelectual e 
o bom desempenho acadêmico. Esses resultados 
reforçam a importância de se concentrar nos 
processos que promovem e facilitam a resiliência 
e iluminam o papel dos educadores como 
potenciais adultos de referência nesse processo. 

Viktor Frankl, autor do livro  Em busca 
de  sentido, narra a sua  experiência  como 
sobrevivente de um campo de concentração. Para 
ele, o principal elemento que permite a um ser 
humano buscar significado é eleger um propósito 
e criar metas concretas para si mesmo que vão 
além do sofrimento momentâneo. Ao construir uma 
ponte para o futuro, o indivíduo pode encontrar a 
direção para um cenário que lhe pareça possível 
e aliviar a sensação de que o presente é tão 
avassalador que não pode ser administrado. 
Ainda que ser criativo diante das adversidades 
possa ser muito desafiador, é importante construir 
o hábito de ser inventivo, fazer uso dos recursos 
disponíveis de formas inexploradas e visualizar 
possibilidades que muitas vezes não estão claras 
no início. 

Há uma ideia geral de que é responsabilidade 
de cada um administrar as próprias emoções. 
Considerando que a escola é um espaço 
propício para o aprendizado, troca entre pares 
e desenvolvimento pessoal, seria interessante 
que diretores, coordenadores pedagógicos e 
outros gestores incentivassem os professores 
a desenvolver a resiliência como uma das 
habilidades socioemocionais. Isso pode ser 
feito priorizando essa habilidade como parte do 
treinamento de professores e explorando seu 
desenvolvimento em reuniões pedagógicas. Se 
os professores precisam se adaptar às mudanças 
trazidas pelo advento da tecnologia e se manter 
emocionalmente equilibrados para lidar com os 
desafios da profissão, a base desse processo 
deve se fundamentar nos aspectos emocionais e 
de bem-estar dentro do ambiente profissional. 

Disponível em: <https//novaescola.org.br/conteudo/15537/resilien-
cia-na-escola-traz-desafios-mas-tambem-muitas-possibilidades>. 
Acesso em: 25 fev. 2019.
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1. Assinale a alternativa em que o trecho 
em destaque é classificado como 
oração adjetiva, exercendo a  função 
de restringir, de especificar um termo 
anterior a que se refere.

(A) “A palavra deriva do latim resilio, que 
significa saltar para trás, reduzir-se e 
afastar-se.”

(B) “[…] pesquisas mais recentes indicam que 
a resiliência – em crianças e adultos – pode 
ser aprendida [...]”.

(C) “[…] a resiliência em crianças [...] ocorre 
de maneira mais próspera quando elas 
podem contar com um […] adulto com quem 
mantenham uma relação de proximidade e 
confiança.”

(D) “Ainda que ser criativo diante das 
adversidades possa ser muito desafiador 
[…]”.

 
2. Analise os seguintes excertos, 

classificando-os em expositivos (E) 
ou argumentativos (A), considerando 
as marcas linguísticas e funções 
comunicativas desses tipos textuais, e 
assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta conforme a análise e 
a classificação.

(   )  “Na Física, resiliência é 
compreendida como a propriedade 
de um corpo de recuperar a sua 
forma  original, após sofrer algum 
choque ou           deformação.”

(   )  “Esses resultados reforçam a                                       
importância de se concentrar nos 
processos que promovem e facilitam 
a resiliência e iluminam o papel dos 
educadores como potenciais adultos de 
referência nesse processo.”

(   )  “Os primeiros estudos sobre resiliência 
foram conduzidos há mais de 40 anos 
e enfatizaram a influência da genética 
nesse traço de personalidade, alegando 
que o indivíduo nasceria com ou sem 
essa característica.”

(A) E – A – E.
(B) A – E – A.
(C) E – A – A.
(D) A – E – E.

3. Assinale a alternativa que indica 
corretamente a relação de sentido 
estabelecida pelo conector em destaque 
no seguinte excerto:

 “Segundo definição da Sociedade Norte-
Americana de Psicologia, a resiliência é 
definida como a capacidade psicológica 
de se adaptar às circunstâncias 
estressantes e se recuperar de eventos 
adversos.”.

(A) Tempo.
(B) Condição.
(C) Sequenciação.
(D) Conformidade.

4. Assinale a alternativa em que a função 
dos tempos e modos verbais nos 
contextos dados esteja analisada 
INCORRETAMENTE.

(A) Em “[…] seria interessante que diretores, 
coordenadores pedagógicos e outros 
gestores incentivassem os professores a 
desenvolver a resiliência como uma das 
habilidades socioemocionais.”, o verbo em 
destaque encontra-se conjugado no futuro 
do pretérito para criar a ideia de que o 
incentivo é uma sugestão importante para 
professores desenvolverem resiliência.

(B) Em “Os primeiros estudos sobre resiliência 
foram conduzidos há mais de 40 anos e 
enfatizaram a influência da genética nesse 
traço de personalidade.”, os verbos em 
destaque estão no pretérito perfeito para 
denotar ações realizadas e finalizadas. 

(C) Em “[…] a base desse processo deve se 
fundamentar nos aspectos emocionais e de 
bem-estar dentro do ambiente profissional.”, 
o verbo em destaque encontra-se conjugado 
no futuro do subjuntivo, com o intuito de 
indicar a possibilidade de um acontecimento.

(D) Em “Considerando que a escola é um espaço 
propício para o aprendizado [...]”, o verbo 
em destaque encontra-se no presente, pois 
busca-se construir a ideia de uma situação 
recorrente, permanente.

5. Considere o trecho “[...] os professores 
precisam se adaptar às mudanças 
trazidas pelo advento da tecnologia 
[...]” e assinale a alternativa em que a 
substituição da palavra em destaque 
NÃO exigiria a manutenção da crase.

(A) Alterações.
(B) Transformações. 
(C) Modificações.
(D) Avanços.
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6. Assinale a alternativa em que o uso da 
vírgula é facultativo e sua supressão não 
configura desvio à oração. 

(A) “Segundo […] a Sociedade Norte-Americana 
de Psicologia, a resiliência é definida como 
a capacidade psicológica de se adaptar às 
circunstâncias estressantes [...].”.

(B) “[...] pesquisas mais recentes indicam que 
a resiliência […] pode ser aprendida, e a 
escola é um espaço privilegiado para isso.”

(C) “Viktor Frankl, autor do livro Em busca 
de sentido, narra a sua experiência 
como sobrevivente de um campo de 
concentração.”

(D) “[…] a resiliência resulta de uma conjunção 
de fatores genéticos, pessoais e ambientais.”

7. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

(   )  Em “Os primeiros estudos sobre 
resiliência foram conduzidos há mais 
de 40 anos”, ao substituir o verbo ‘há’ 
por ‘fazem’, seria mantida a correção do 
período.

(   )  Em “[...] a resiliência em crianças [...] 
ocorre de maneira mais próspera quando 
elas podem contar com  um adulto 
com quem mantenham uma relação 
de proximidade.”, a preposição em  
destaque poderia ser retirada da oração, 
pois já foi utilizada após a locução 
“podem contar”.

(   )  Em “Esses resultados reforçam a 
importância de se concentrar nos 
processos que promovem e facilitam a 
resiliência [...]”, o verbo “concentrar” está 
no singular para indicar a indeterminação 
do sujeito, abrangendo o seu sentido, 
ao não explicitar e especificar o sujeito 
dessa ação verbal.

(A) V – F – V. 
(B) V – V – F.
(C) F – V – F.
(D) F – F – V.

8. De acordo com o texto, assinale a 
alternativa correta.

(A) A autora acredita que as formações 
pedagógicas devem incluir a aprendizagem 
da resiliência no ambiente escolar, visando 
a professores e, consequentemente, alunos.

(B) A autora refuta que a resiliência é causada 
por fatores genéticos, individuais e 
ambientais. 

(C) Compara-se o ambiente escolar a campos 
de concentração, por se tratar de lugares 
que permitem que a resiliência ocorra.

(D) Defende-se que a capacidade de resiliência 
é proporcional à dificuldade experienciada 
pela pessoa.

 
9. Assinale a alternativa em que todas as 

palavras estão acentuadas de acordo 
com a mesma norma gramatical.

(A) Propósito – concentração – próprias.
(B) Indivíduo – cenário – propício.
(C) Resiliência – pedagógicos – possível.
(D) Momentâneo – trás – além.

10. Assinale a alternativa que indica 
corretamente a função da oração em 
destaque em relação ao restante da frase 
na qual ela ocorre:

 “[…] o indivíduo pode encontrar a 
direção para um cenário que lhe pareça 
possível e aliviar a sensação de que o 
presente é tão avassalador que não pode 
ser administrado”?

(A) Finalidade.
(B) Consequência.
(C) Causa.
(D) Concessão.

Legislação Básica em Educação

11. No que se refere à Organização da 
Educação Nacional, considerando o que 
dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que aponta as 
corretas.

I. Aos Estados, incumbe assegurar o 
ensino fundamental e oferecer, com 
prioridade, o ensino médio a todos que 
demandarem, respeitadas as disposições 
legais a respeito da matéria.

II. À União, incumbe autorizar, credenciar 
e supervisionar os estabelecimentos do 
sistema de ensino municipal.

III. Aos Estados, incumbe baixar normas 
complementares ao sistema de ensino 
municipal.

IV. À União, incumbe coletar, analisar 
e disseminar informações sobre a 
educação.

V. Aos Municípios, incumbe assumir o 
transporte da rede estadual de ensino.
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(A)  Apenas II, III e IV. 
(B)  Apenas I e IV.
(C)  Apenas IV e V. 
(D)  Apenas I, II e V.

12. Com base no que dispõe a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
assinale a alternativa correta a respeito 
do Ensino Médio.

(A)  O ensino médio, etapa final da educação 
básica, com duração mínima de três anos, 
terá como objetivo a formação básica 
do cidadão mediante o desenvolvimento 
da capacidade de aprendizagem, tendo 
em vista a aquisição de conhecimentos 
e habilidades e a formação de atitudes e 
valores.

(B)  Os currículos do ensino médio incluirão, 
obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa, 
devendo ofertar outras línguas estrangeiras, 
em caráter obrigatório, preferencialmente o 
espanhol.

(C)  A Base Nacional Comum Curricular definirá 
direitos e objetivos de aprendizagem 
do ensino médio, conforme diretrizes 
do Conselho Nacional de Educação, 
nas seguintes áreas do conhecimento: 
linguagens, matemática, ciências da 
natureza e suas tecnologias; e ciências 
humanas e sociais aplicadas.

(D)  A carga horária destinada ao cumprimento 
da Base Nacional Comum Curricular não 
poderá ser superior a oitocentas horas do 
total da carga horária do ensino médio, de 
acordo com a definição dos sistemas de 
ensino.

13. A respeito da Educação de Jovens e 
Adultos, segundo o que dispõe a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)  A educação de jovens e adultos será 
destinada àqueles que tiveram acesso 
ou continuidade de estudos nos ensinos 
fundamental e médio na idade própria e 
constituirá instrumento para a educação e a 
aprendizagem ao longo da vida. 

(B)  O Poder Público viabilizará e estimulará 
o acesso e a permanência do trabalhador 
na escola, mediante ações integradas e 
complementares entre si.

(C)  Os sistemas de ensino manterão cursos e 
exames supletivos, que compreenderão 
a base nacional comum do currículo, 
habilitando ao prosseguimento de estudos 
em caráter regular.

(D)  A educação de jovens e adultos deverá 
articular-se, preferencialmente, com 
a educação profissional, na forma do 
regulamento.

14. Segundo o artigo 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal, 
até o 14º (décimo quarto) ano a partir da 
promulgação da Emenda Constitucional 
nº 53 de 2006, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios destinarão parte 
dos recursos a que se refere o caput 
do art. 212 da Constituição Federal 
à manutenção e ao desenvolvimento 
da educação básica e à remuneração 
condigna dos trabalhadores da educação. 
Referida distribuição se dá a partir do 
FUNDEB – Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da 
Educação, regulamentado pela Lei            
n° 11.494/2007. 
A respeito do FUNDEB, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   ) O FUNDEB, de natureza contábil, é 
instituído no âmbito dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios.

(   )  Dentre outras fontes de receita, os 
Fundos, no âmbito de cada Estado e do 
Distrito Federal, são compostos por 40% 
(quarenta por cento) do imposto sobre 
a propriedade de veículos automotores 
previsto no inciso III do caput do art. 155 
combinado com o inciso III do caput do 
art. 158 da Constituição Federal.

(   )  É vedada a utilização dos recursos 
oriundos da arrecadação da contribuição 
social do salário-educação a que se 
refere o § 5º do art. 212 da Constituição 
Federal na complementação da União 
aos Fundos.

(   )  Pelo menos 20% (vinte por cento) dos 
recursos anuais totais dos Fundos 
serão destinados ao pagamento da 
remuneração dos profissionais do 
magistério da educação básica em 
efetivo exercício na rede pública.

(A) V – F – V – F. 
(B) V – F – V – V.
(C) F – V – F – F. 
(D) F – F – V – F.
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15. O Índice de Desenvolvimento da             
Educação Básica (IDEB) foi criado em 
2007 e reúne, em um só indicador, os 
resultados de dois conceitos igualmente 
importantes para a qualidade da 
educação: o fluxo escolar e as médias 
de desempenho nas avaliações. A 
respeito do IDEB, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O cálculo do IDEB obedece a uma fórmula 
que leva em consideração as notas das 
provas de língua portuguesa, matemática e 
ciências.

(B)  O IDEB agrega ao enfoque pedagógico dos 
resultados das avaliações em larga escala 
do INEP a possibilidade de resultados 
sintéticos, facilmente assimiláveis e que 
permitem traçar metas de qualidade 
educacional para os sistemas.

(C)  O IDEB é calculado a partir dos dados 
sobre aprovação escolar, obtidos no Censo 
Escolar, e das médias de desempenho nas 
avaliações do INEP. 

(D)  O IDEB é um importante condutor de 
políticas públicas em prol da qualidade da 
educação, servindo como ferramenta para 
acompanhamento das metas de qualidade 
do Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE) para a educação básica.

16. A respeito do ENEM – Exame Nacional 
do Ensino Médio –, assinale a alternativa 
correta.

(A)  O ENEM será realizado anualmente, 
com aplicação centralizada das provas, 
observando-se as disposições contidas 
na Portaria que o regulamenta e em 
editais publicados pelo INEP para as suas 
correspondentes edições. 

(B)  Constitui objetivo primordial do ENEM 
aferir se aqueles que dele participam 
demonstram, ao final do ensino 
fundamental, individualmente, domínio dos 
princípios científicos e tecnológicos que 
presidem a produção moderna e se detêm 
conhecimento das formas contemporâneas 
de linguagem.

(C)  Os resultados do ENEM deverão possibilitar 
a sua utilização como instrumento de 
seleção para ingresso nos diferentes 
setores do mundo do trabalho.

(D)  A inscrição no ENEM é obrigatória, devendo 
dele participar o estudante que preencha os 
requisitos dispostos em edital.

17. No que se refere às Diretrizes              
Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio, assinale a alternativa correta.

(A)  A formação geral básica, assim como 
os estudos de língua portuguesa e de 
matemática, deve ser contemplada em                                                                               
todos os anos do curso do ensino 
médio. 

(B)  As instituições ou redes de ensino não 
devem orientar os estudantes no processo 
de escolha do seu itinerário formativo.

(C)  É vedado ao estudante mudar sua escolha 
de itinerário formativo ao longo do seu 
curso.

(D)  A critério dos sistemas de ensino, os 
currículos do ensino médio podem  
considerar competências eletivas 
complementares do estudante como forma 
de ampliação da carga horária do itinerário 
formativo escolhido, atendendo ao projeto 
de vida do estudante.

18. A respeito dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais –   Ensino Médio, assinale a 
alternativa correta.

(A)  Segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, a atual estrutura curricular do 
ensino médio não resguarda o atendimento 
às características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela.  

(B)  O currículo do ensino médio contempla a 
realização de atividades em três domínios 
da ação humana: a vida em sociedade, 
a atividade produtiva e a experiência  
subjetiva.

(C)  A educação na sociedade contemporânea, 
com a reforma do ensino médio, passou a 
contemplar apenas dois eixos estruturais, 
quais sejam: aprender a conhecer e 
aprender a fazer. 

(D)  A educação física, integrada à proposta 
pedagógica da escola, é componente 
curricular obrigatório da educação básica 
para todo e qualquer aluno.
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19. Conforme prevê o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), a criança e o 
adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de 
sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho. 
Com fundamento nas disposições do 
ECA, assinale a alternativa correta.

(A)  É dever do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente atendimento no ensino 
fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à 
saúde.

(B)  É direito assegurado à criança e ao 
adolescente contestar critérios avaliativos 
em única instância.

(C)  Os dirigentes de estabelecimentos de                                                                            
ensino fundamental comunicarão ao 
Conselho Tutelar, mesmo antes de 
esgotados os recursos escolares, os casos 
de reiteração de faltas injustificadas e de 
evasão escolar.

(D)  Ao adolescente, até dezesseis anos 
de idade, é assegurada bolsa de                              
aprendizagem.

20. Considerando as disposições do 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), é correto afirmar que

(A)  toda criança ou adolescente terá acesso 
às diversões e espetáculos públicos 
classificados como adequados à sua faixa 
etária, sendo que as crianças menores de 
doze anos somente poderão ingressar e 
permanecer nos locais de apresentação ou 
exibição quando acompanhadas dos pais 
ou do responsável. 

(B)  é dever do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente ensino fundamental,                 
obrigatório e gratuito, salvo para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria. 

(C)  é direito dos pais ou responsáveis ter ciência 
do processo pedagógico da criança ou do 
adolescente, não tendo, contudo, direito 
de participar da definição das propostas 
educacionais. 

(D)  nenhuma criança ou adolescente menor 
de dezesseis anos poderá viajar para fora 
da comarca onde reside desacompanhado 
dos pais ou dos responsáveis sem                          
expressa autorização judicial.

 

Conhecimentos Pedagógicos

21. A Gestão Escolar foi marcada por um 
paradigma baseado no autoritarismo, 
na centralização, na fragmentação, 
entre outras características.  Nessa 
perspectiva, assinale a alternativa que 
corresponde    ao pressuposto que 
emerge desse enfoque da realidade.

(A) A realidade é dinâmica, sendo construída 
socialmente pela forma como as pessoas 
pensam, agem e interagem.

(B) O ambiente social e comportamento              
humano são dinâmicos e por isso 
imprevisíveis, podendo ser coordenados e 
orientados e não plenamente controlados. 
O controle cerceia, a orientação impulsiona.

(C) Incerteza, ambiguidade, contradições, 
tensão, conflito e crise são vistos como 
elementos naturais de qualquer processo 
social e como condições e oportunidades 
de crescimento e transformação.

(D) A objetividade garante bons resultados, 
sendo a técnica o elemento fundamental 
para a melhoria do trabalho.

22. A efetivação da autonomia escolar está 
associada a uma série de características, 
umas ocorrendo como desdobramentos 
de outras. Dentre essas características, 
NÃO se inclui que

(A) autonomia é construção.
(B) autonomia é ampliação das bases do 

processo decisório.
(C) autonomia e heteronomia são              

incongruentes.
(D) autonomia pressupõe um processo de 

mediação.
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23. Em relação ao papel do Grêmio             
Estudantil em uma perspectiva 
democrática de gestão, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Favorece o amadurecimento dos            
educandos perante seus problemas e a 
experiência democrática.

(B) Os alunos se constituem 
como            consumidores de um saber               
compartimentado e descontextualizado.

(C) Um grêmio participativo e dinâmico pode 
promover campeonatos, excursões, bailes; 
organizar debates para discussões de 
temas interessantes; confeccionar o jornal 
do Grêmio; eleger Grêmio Júnior, dentre 
outras atividades.

(D) Como entidade representativa, é capaz 
de garantir ao aluno a participação no 
processo de construção do Projeto Político-
Pedagógico.

24. Considere as dimensões ou elementos 
constitutivos de um projeto pedagógico 
listados a seguir:

I.  Visão do contexto macro da sociedade 
em seus aspectos econômicos, políticos 
e sociais.

II.  Exclusão social e educacional; 
desemprego; desvalorização do trabalho 
humano; bolsões de riqueza e miséria 
existindo simultaneamente; ausência 
de políticas públicas sociais; falta de 
recursos materiais e profissionais para a 
gestão da escola.

III.  Formação da cidadania a partir de uma 
preocupação com os outros e se opondo 
ao individualismo da postura liberal.

IV.  Esferas espaciais, temporais e culturais 
que toda instituição desenvolve em 
sua existência, formando assim sua 
identidade.

Em relação a essas dimensões ou 
elementos constitutivos, assinale a 
alternativa correta.

(A) I e II relacionam-se à dimensão Estrutural                
e Conjuntural.

(B) IV relaciona-se à dimensão Ética Valorativa.
(C) III relaciona-se à Historicidade da               

Instituição ou realidade interna.
(D)  III relaciona-se ao Processo do 

Conhecimento.

25. Sobre a Educação inclusiva, é correto 
afirmar que

(A) os profissionais da escola que atuam 
individualmente nas salas de aula 
possuem respostas para a maior parte das                                                                        
dificuldades apresentadas pelos             
estudantes.

(B)  se trata de um desafio considerável 
construir uma escola inclusiva em um país 
com tamanha desigualdade. 

(C) os profissionais da escola são capazes de 
realizar processos reais de ensino para 
alunos com deficiência quando trabalham 
individualmente.

(D) uma escola inclusiva já possui uma equipe 
escolar capacitada para tomar decisões de 
forma colaborativa.

26. No planejamento de ensino, os recursos 
didáticos devem ser considerados como

(A) um elemento que trará ao aluno a 
aprendizagem do conteúdo.

(B) algo que independe da relação com o 
ensino, por estar voltado à aprendizagem 
do aluno.

(C)  algo que deve proporcionar ao aluno o 
estimulo à pesquisa e a busca de novos 
conhecimentos.

(D) o elemento mais importante de  
intermediação do processo de ensino e de 
aprendizagem.

27. Sobre os paradigmas conservadores 
na abordagem do ensino, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

(   )  Têm uma visão quântica e reconhecem 
que todos os seres são interdependentes.

(   )  Caracterizam uma prática pedagógica 
que se preocupa com a reprodução do 
conhecimento. 

(   )  Superam a visão cartesiana de mundo.

(A) F – V – F.
(B)  V – F – V.
(C) F – V – V.
(D) V – F – F.
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28. A Educação Física é, no Ensino 
Fundamental, uma das áreas na 
Base Nacional Comum Curricular                 
relacionada a

(A) Ciências da Natureza.
(B) Ciências Humanas.
(C) Ciências Exatas.
(D) Linguagens.

29. Os conteúdos escolares são um dos 
itens mais importantes na elaboração 
dos planos de ensino. Sobre esse tema, 
é correto afirmar que

(A) os conteúdos programáticos devem ser 
elaborados a partir dos objetivos. 

(B) os conteúdos programáticos devem ser 
elaborados de acordo com a organização 
do livro didático a ser utilizado pela escola.

(C) os conteúdos programáticos são 
considerados significativos quando deles 
partem os objetivos.

(D) a seleção dos conteúdos programáticos 
deve considerar sua significação para o 
professor e os recursos que têm disponível 
para o ensino.

30. A participação ativa do aluno em sala 
de aula se dá por meio de diferentes 
técnicas. Sobre as técnicas e seus 
objetivos, assinale a alternativa correta.

(A) A técnica Phillips 66 desenvolve a 
capacidade analítica e prepara o aluno para 
saber enfrentar situações complexas.

(B) O seminário aumenta a flexibilidade mental 
mediante o reconhecimento da diversidade 
de interpretações sobre um mesmo assunto.

(C) O simpósio apresenta diversos aspectos de 
um mesmo tema ou problema para fornecer 
informações e esclarecer conceitos.

(D) Os grupos de verbalização e observação 
produzem grande quantidade de ideias em 
prazo curto, com alto grau de originalidade 
e desinibição.

Conhecimentos Específicos

31. Na Grécia Antiga, “o mito é uma narrativa 
sobre a origem de alguma coisa (origem 
dos astros, da Terra, dos homens, das 
plantas, dos animais, do fogo, da água, 
dos ventos, do bem e do mal, da saúde 
e da doença, da morte, dos instrumentos 
de trabalho, das raças, das guerras, 
do poder, etc.)” (CHAUÍ, 2009, p. 34). 
A partir do trecho citado e de seus 
conhecimentos sobre a mitologia grega, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O mito não pode ser considerado 
conhecimento.  

(B)  O mito é a expressão de uma primeira 
tentativa da consciência humana de explicar 
a filosofia pré-socrática, ou seja, o período 
cosmológico. 

(C)  O mito consistia em uma narrativa acerca 
da origem e do funcionamento do universo, 
bem como abordava a origem dos seres 
humanos, o fundamento dos costumes 
humanos e a interferência dos deuses.  

(D)  O mito faz parte da tradição ocidental de 
cunho escrito. No caso, primeiramente, 
cada mito foi escrito e, em seguida, passou 
a ser narrado pelos poetas. 
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32. A respeito da relação entre mito e 
filosofia, encontramos basicamente 
duas visões opostas: uma que afirma a 
descontinuidade entre mito e filosofia e 
outra que defende a continuidade entre 
mito e filosofia. Assinale a alternativa 
correta sobre o tema. 

(A)  Ao descrever as condições históricas que 
determinaram o nascimento da filosofia 
grega, Hegel aponta o desaparecimento 
da sociedade patriarcal e o surgimento 
das cidades livres e organizadas por leis. 
A exposição hegeliana do nascimento 
da filosofia produziu uma linhagem de 
historiadores da filosofia para os quais esse 
nascimento significa continuidade entre a 
religião, o mitos e a filosofia. 

(B)  Segundo o historiador John Burnet, que é um 
dos principais representantes da concepção 
que defende a descontinuidade entre mito 
e filosofia, esta nasceu quando as velhas 
explicações míticas e religiosas da realidade 
já não podiam explicar coisa alguma e 
haviam se tornado contos fantasiosos aos 
quais ninguém dava crédito. 

(C)  O helenista F. M. Cornford, como fiel 
discípulo de Hegel, contestou a ideia de um 
nascimento da filosofia como continuidade 
do pensamento mitológico e afirmou que 
a filosofia nascente transportou, em uma 
forma laica e em um pensamento mais 
abstrato, as formulações da religião e do 
mito sobre a natureza e os homens. 

(D)  Na linha de descontinuidade, está o alemão 
Werner Jaeger, o qual, em sua obra Paideia: 
a formação do homem grego, considera 
que a filosofia nasce em clara oposição 
às epopeias homéricas e aos poemas de 
Hesíodo. 

33. Preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta.
Um dos pensadores mais influentes da 
filosofia contemporânea foi o francês 
Michel Foucault (1926-1984).  Na década 
de 1960, conhecida como período da 
______________, Foucault investigou a 
constituição dos saberes. Nessa época, 
foram publicados os livros: A história da 
loucura (1961), O nascimento da clínica 
(1963), As palavras e as coisas (1966) e 
Arqueologia do saber (1969). O interesse 
do filósofo era investigar o modo de 
existência dos _________________, 
sobretudo dos que se apresentavam    
como científicos, para alcançar a 

compreensão da maneira como se 
construiu o saber do século XX, em 
especial o que tomou como objeto o 
homem. 

(A)  genealogia / poderes
(B)  arqueologia / saberes
(C)  genealogia / pensamentos
(D)  arqueologia / discursos
 
34. “A denominação socialismo utópico 

foi criada por Karl Marx (1818-1883) e 
Friedrich Engels (1820-1895), os quais 
a ela contrapuseram o que chamaram 
de socialismo científico” (ARANHA e 
MARTINS, 2016, p. 279). Sobre o tema 
socialismo, assinale a alternativa          
correta.

(A)  O termo utópico, apesar de uma                   
conotação positiva, assume, por Marx e 
por Engels, um sentido negativo de algo 
irrealizável. Embora eles reconhecessem 
a importância das teorias do socialismo                
utópico como precursoras da                                                                                       
conscientização do proletariado, 
consideravam-nas inócuas por serem 
paternalistas e por acreditarem que apenas 
pela via pacífica seria possível suprir as 
injustiças sociais. 

(B)  Todos os socialistas utópicos reconheceram 
o antagonismo entre burguesia e 
proletariado. 

(C)  Os principais socialistas utópicos foram o 
britânico Robert Owen e os franceses Jean-
Paul Sartre, Fourier e Proudhon. 

(D)  Tanto Marx quanto Engels defendem que, 
se os burgueses aderissem ao socialismo, 
todos os problemas sociais, políticos e 
econômicos seriam solucionados de uma 
vez por todas.  Aliás, isso foi tematizado 
antes por Foucault.

35. O filósofo Thomas Hobbes proporcionou 
ao tema do poder a primeira abordagem 
jurídica da modernidade. Em sua 
filosofia, o indivíduo é movido por 
paixões naturais, por isso a sua meta não 
consiste em ser benevolente em relação 
aos outros, mas sim em realizar tanto os 
seus interesses quanto os seus desejos. 
A partir disso, o estado de natureza pode 
ser caracterizado como

(A) “uma guerra de todos contra todos”, 
porque há conflitos entre os indivíduos e 
predominam os interesses egoístas.  

(B) uma soberania absoluta exercida por reis.
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(C) repleto de leis e de organização.  
(D) uma paz perpétua, ou seja, tranquilidade e 

pacificidade constantes.
 
36. “No século XVIII, as noções de liberdade 

e igualdade avançaram com a original 
concepção política firmada na vontade 
geral (do povo), elaborada pelo “cidadão 
de Genebra” (Suíça) Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778). Aspectos 
avançados do seu pensamento decorrem 
do entendimento de que cada cidadão 
pode transferir sua liberdade e seus bens 
apenas para a comunidade (interpretada 
como corpo único) da qual ele faz parte” 
(ARANHA e MARTINS, 2016, p. 249). A 
partir do trecho e de seus conhecimentos 
sobre a filosofia política de Rousseau, é 
correto afirmar que o contrato social

(A) origina-se da discórdia entre os indivíduos, 
por isso uma das principais frases do 
pensador é a seguinte: “o homem é lobo do 
próprio homem”. 

(B) para ser legítimo tem a sua origem no 
consentimento unânime entre os indivíduos. 
No caso, cada sujeito se aliena de forma 
total ao abdicar sem reservas de todos os 
seus direitos em favor da comunidade. No 
entanto, tendo em vista que cada um é parte 
integrante da comunidade, ao abdicar de 
sua liberdade pelo pacto, ou seja, em prol 
da obediência da lei, acaba por obedecer a 
si mesmo e, assim, é livre.  

(C) expõe que obedecer à vontade geral                                                                                           
consiste em algo ilusório e 
metafísico.  

(D) antecede ao estado de natureza, já que 
consiste em um termo pré-civil. 

37. “Em uma Alemanha agitada e repleta de 
problemas, surgiu o marxismo, teoria 
elaborada por Marx e Engels. Além da 
colaboração ideológica, Engels era 
industrial e pôde, por diversas vezes, 
ajudar Marx financeiramente nos 
momentos críticos de sua vida pessoal” 
(ARANHA e MARTINS, 2016, p. 280). Um 
tema bastante explorado por ambos foi 
o materialismo dialético. Acerca de tal 
conceito, é correto afirmar que

(A) a história é sempre linear. Tudo se repete, 
por isso não há evento novo, mas sim 
sucessivos acontecimentos semelhantes. 

 

(B) a sociedade consiste em um conceito 
metafísico, já que todo problema de ordem 
social é imaterial. 

(C) os fenômenos materiais são processos e 
o espírito não é consequência passiva da 
ação da matéria, podendo reagir sobre 
aquilo que o determina. Por conta disso, ao 
contrário do idealismo de Hegel, para Marx, a                                                                                               
matéria é o dado primário, a fonte da 
consciência, e esta, por sua vez, é 
um dado secundário, pois é reflexo da 
matéria.  

(D) a dialética de Hegel não carece de qualquer 
crítica. Devido a isso, o materialismo 
dialético, no pensamento de Marx, 
simplesmente repete todas as teses de 
Hegel.

38. Segundo o pensamento de Aristóteles, 
toda Cidade existe para cumprir seu 
fim e esse cumprimento será mais ou 
menos perfeito em decorrência do tipo 
de Constituição. A finalidade da política, 
sendo o bem comum e a vida justa, o 
valor essencial da política, aquele valor 
que serve para medir todos os demais 
valores da Cidade, é a justiça. Sobre 
o conceito de justiça em Aristóteles, 
assinale a alternativa correta.

(A)  A justiça aristotélica se divide em justiça 
distributiva e comutativa, ou seja, a 
desigualdade entre os iguais e a igualdade 
entre os desiguais.

(B)  Existem duas formas de justiça: a justiça 
principal ou fundante, que é a justiça 
comutativa, e a justiça secundária ou 
fundada, que é a justiça distributiva. 

(C)  A justiça consiste em duas ações principais: 
igualar os desiguais, ou seja, criar os iguais, 
e determinar que o tratamento desigual dos 
desiguais é justo. 

(D)  A justiça comutativa se refere ao modo 
como a Cidade faz a partilha dos bens entre 
os cidadãos e a justiça distributiva corrige 
erros da justiça distributiva. 
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39. O Mito da Caverna, de Platão, estabelece 
uma relação interna ou intrínseca entre 
paideia e aletheia: a filosofia é educação 
ou pedagogia para a verdade. Sobre 
o Mito da Caverna e o conceito de 
verdade em Platão, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)  A relação entre paideia e aletheia é proposta 
pelo mito com a analogia entre os olhos 
do corpo e os olhos do espírito quando 
passam da obscuridade à luz: assim 
como os primeiros ficam ofuscados pela 
luminosidade do Sol, também o espírito 
sofre um ofuscamento no primeiro contato 
com a luz da ideia do Bem, que ilumina o 
mundo das ideias. 

(B)  Platão abandonou o antigo conceito de 
verdade, isto é, a evidência como adequação 
entre a ideia e o intelecto, o inteligível e a 
inteligência, obtida apenas pelas operações 
da própria alma e o substituiu por aquele em 
que o próprio ser se manifesta no mundo e 
ao mundo.

(C)  A trajetória realizada pelo prisioneiro é a 
descrição da essência do homem (um ser 
dotado de corpo e alma) e sua destinação 
verdadeira (o conhecimento intelectual das 
ideias). Essa destinação é seu destino: o 
homem está destinado à razão e à verdade.

(D)  O Mito da Caverna preserva o antigo sentido 
da aletheia como não esquecimento e não 
ocultamento da realidade, pois aletheia 
é o que é arrancado do esquecimento e 
do ocultamento da realidade, fazendo-se 
visível para o espírito, embora invisível para 
o corpo. 

40. O filósofo alemão Jürgen Habermas 
(1929-), inicialmente, recebeu influências 
da Escola de Frankfurt, no entanto, 
gradativamente, foi trilhando o seu 
próprio caminho filosófico e sociológico 
até os dias atuais. Esse filósofo estuda 
uma série de relações entre ciência, 
técnica e economia política, sendo que, 
entre os seus conceitos principais, 
encontra-se a razão comunicativa. Sobre 
esse conceito, assinale a alternativa 
correta.

(A)  Apoia-se no diálogo, na interação entre 
os indivíduos do grupo, mediada pela 
linguagem, pelo discurso. 

(B)  Consiste em um desenvolvimento da 
heteronomia moral, porque a autonomia 
moral caberia ao uso monológico da razão 
que, por sua vez, refere ao pensamento 

filosófico de Kant. No caso, a razão 
comunicativa não visa à emancipação na 
moralidade.

(C)  Tem o mesmo significado que razão 
instrumental.

(D)  Banaliza a vida humana, por isso foi utilizado 
como expressão filosófica no advento do 
nazismo. 

41. Acerca do conceito ideologia e suas 
diferentes concepções, assinale a 
alternativa correta. 

(A)  O sentido mais geral e positivo do conceito 
de ideologia costuma ser o de conjunto de 
ideias, crenças ou opiniões sobre algum 
ponto sujeito à discussão. Nessa definição, 
a ideologia de um pensador ou a teoria/
doutrina  seria o corpo sistemático de ideias 
e o posicionamento interpretativo ante 
certos fatos. 

(B)  O termo ideologia foi criado por Destutt 
de Tracy, filósofo e político francês, para 
designar um conhecimento ilusório. Por 
meio desse conceito, o autor explica a 
formação das ideias em uma sociedade 
desigual. Seus seguidores foram chamados 
de ideólogos por Napoleão Bonaparte.

(C)  Karl Marx e Friedrich Engels elaboraram 
o conceito de ideologia que se tornou 
o mais utilizado pelos intelectuais. 
Esses pensadores advertiram sobre o 
conhecimento ilusório que mascara os 
conflitos sociais. Portanto, de acordo com 
essa concepção, prevalece o sentido 
positivo de instrumento de dominação de 
uma classe sobre outra.   

(D)  O fato de a ideologia ser um conhecimento 
ilusório significa dizer que se trata de uma 
mentira inventada pela classe dominante 
para subjugar a classe dominada. Mesmo 
porque os que se beneficiam dos privilégios 
por ela estabelecidos não estão igualmente 
convencidos da verdade dessas ideias.

42. Norberto Bobbio (1909-2004) foi um 
filósofo, jurista e “militante político que 
participou de polêmicas em jornais e em 
revistas, criticando a injustiça no mundo 
capitalista e o estado de não liberdade 
dos países em que foi implantado o 
socialismo real” (ARANHA e MARTINS, 
2016, p. 290). Sobre o seu pensamento 
filosófico, político, social e econômico, 
assinale a alternativa correta.

(A) Escreveu a obra A náusea, a qual expressa 
a sua teoria existencialista.
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(B) É autor da obra O capital no século XXI, que 
gerou grande polêmica devido à constatação 
da tendência de crescimento da fortuna dos 
ricos e de aumento da desigualdade, caso 
não sejam alteradas as bases da economia 
atual. 

(C) Ao lado de outros teóricos, como John 
Rawls, propôs o neocontratualismo, em 
que, diferentemente das antigas teorias, o 
pacto não se limita somente à explicação da 
origem do Estado. 

(D) Apontou os riscos do igualitarismo 
na obra Crepúsculo dos ídolos. 

43. Pode-se afirmar que há uma               
multiplicidade de conhecimentos, 
desde aquele conhecimento presente 
no cotidiano de cada indivíduo até 
aquele conhecimento desenvolvido 
nas diversas instituições de ensino, 
bem como nas comunidades científicas 
existentes no mundo em geral. Um modo 
didático e pedagógico de compreender 
os conhecimentos em geral seria 
separá-los em dois grandes grupos: 
senso comum e conhecimento científico. 
Sobre esse tema, assinale a alternativa                              
correta.

(A)  Pode-se afirmar que o senso comum é 
unificador e objetivo. 

(B)  O senso comum compõe as crenças e as 
superstições. Tendo isso em vista, trata-
se de um conhecimento equivocado. 
Em contrapartida, como a ciência visa 
comprovações, dispensa-se a formulação 
de novos paradigmas científicos.  

(C)  O conhecimento científico é fragmentário, 
devido ao fato de haver uma distinção entre 
as ciências humanas, as ciências formais e 
as ciências da natureza.  

(D)  O senso comum é frequentemente subjetivo, 
porque depende do ponto de vista individual 
e pessoal, pois pode ser condicionado por 
sentimentos ou afirmações arbitrárias. 
Distinto disso, o mundo construído pela 
ciência aspira à objetividade. 

44. “O conhecimento científico é conquista 
recente da humanidade, datando de 
cerca de 400 anos. Na Antiguidade 
grega, ciência e filosofia achavam-
se ainda vinculadas e se separaram 
apenas no século XVII, com a Revolução 
Científica iniciada por Galileu” (ARANHA 
e MARTINS, 2016, p. 303). A partir de 
sua leitura do trecho, assim como de 

seus conhecimentos sobre o método 
científico, assinale a alternativa correta.

(A) A “matematização” da ciência adquiriu 
grande importância no método científico de 
Sartre.  

(B) As explicações científicas, das quais o 
método científico é composto, visam à 
formulação de enunciados gerais, sendo 
alcançadas pelo exame de diferenças 
e semelhanças das propriedades dos 
fenômenos, de modo que um pequeno 
número de princípios explicativos possa 
unificar um grande número de fatos.  

(C) O método científico experimental das 
ciências da natureza, em tese, seria 
constituído pelas etapas de observação, 
hipótese, experimentação, generalização 
(lei) e teoria. Pode-se afirmar que esta ordem 
é seguida em cada procedimento, ou seja, 
não há ocorrência de variações.   

(D) Apesar da Revolução Científica iniciada 
por Galileu, o pensador Claude Bernard, 
médico e fisiólogo francês, foi aquele que 
sistematizou o método científico na área 
das ciências naturais. Além disso, também 
é possível afirmar que a síntese newtoniana 
foi basilar para a sua experiência e resultado 
com coelhos trazidos do mercado, os quais 
tinham a urina clara e ácida, característica de 
animais carnívoros. Frente a isso, Bernard 
pode ser considerado tão importante quanto 
Galileu em relação à estruturação da 
Revolução Científica. 
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45. É possível afirmar que o senso comum 
nos coloca no dia a dia para entendê-lo e 
realizar uma série de ações a partir dele. 
Envolve as crenças, as superstições, 
o folclore, o carnaval, as novelas, os 
filmes, os quadrinhos, o futebol e tantos 
outros. Diante disso, o conhecimento 
proporcionado pelo senso comum 

(A) é particular, por se restringir a pequenas 
amostras da realidade, as quais servem 
de base a generalizações muitas vezes 
apressadas e imprecisas.  

(B) apesar de ser frequentemente subjetivo, 
porque depende do ponto de vista individual 
e pessoal, não deixa de ser rigoroso, já que 
as suas explicações são formuladas em 
enunciados gerais. 

(C) é unificador, por não reconhecer as conexões 
em situações nas quais elas poderiam ser 
verificadas.  

(D)  é espontâneo, por isso as suas afirmações 
tendem a valer para a maior quantidade de 
casos observados. Sendo assim, não se 
distancia tanto do conhecimento científico. 
Ou seja, apesar de haver distinções, 
há pontos de contato entre ambas as 
formas de conhecimento, o que gera, a 
não especificidade de cada um desses 
conhecimentos.   

46. Sobre a indústria cultural e a cultura 
de massa, o pensador brasileiro José 
Teixeira Coelho Netto, autor da obra O que 
é indústria cultural, afirma o seguinte: “A 
cultura – feita em série, industrialmente, 
para o grande número – passa a ser 
vista não como instrumento de crítica 
e conhecimento, mas como produto 
trocável por dinheiro e que deve ser 
consumido como se consome qualquer 
outra coisa” (ARANHA e MARTINS, 2016, 
p. 358). A partir do trecho citado e de seus 
conhecimentos sobre o tema indústria 
cultural e cultura de massa, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Indústria cultural é um termo cunhado 
pelos filósofos alemães Theodor Adorno e 
Max Horkheimer, na década de 1940, para 
designar a arte na sociedade capitalista 
industrial.  

(B) A indústria cultural surge como parte da 
industrialização e da economia baseada 
no consumo de bens. Trata-se de um 
conceito desenvolvido no âmbito da 
sociedade capitalista. Apesar disso, a 
cultura industrializada possui uma atitude 

desinteressada, portanto contemplativa. 
Nesse sentido, a arte proveniente da 
industrialização cultural é dotada de 
autenticidade e de conhecimento lógico. 

(C) Na produção industrial, a arte é produzida 
como objeto repleto de valores cognitivos. 
Por conta disso, não se pode afirmar que a 
arte é produzida como mercadoria. 

(D) Em 2014, uma fabricante suíça de relógios 
lançou uma linha comemorativa da Copa 
do Mundo de futebol. Na caixa do produto, 
foi reproduzida obra do artista brasileiro 
Romero Britto. O exemplo ilustra a ligação 
entre arte e mercadoria na sociedade de 
consumo. Da mesma forma, a obra A fonte, 
de Marcel Duchamp, consiste em arte como 
mercadoria. 

47. “A cultura aponta para o mundo como 
ele é, com hábito, costumes, valores que 
nos aproximam dos outros indivíduos do 
grupo. A arte aponta para possibilidades 
do mundo, tira-nos do habitual, rompe os 
costumes, propõe outros valores.
Já a cultura de massa e a indústria 
cultural estão ligadas à cultura e não à 
arte, pois reiteram o que já sabemos, 
têm efeito tranquilizante sobre seu 
público, oferecendo entretenimento 
e passamento que não propiciam a 
compreensão mais profunda do mundo” 
(ARANHA e MARTINS, 2016, p. 359).
A partir da leitura do fragmento, bem 
como de seus conhecimentos sobre 
indústria cultural e cultura de massa, 
assinale a alternativa correta. 

(A) A indústria cultural e a cultura de massa 
foram tematizadas por Adorno e Horkheimer. 
A partir da constituição de tais conceitos, 
iniciou-se uma retomada da tendência 
iluminista que, por sua vez, influenciou a 
constituição da teoria da ação comunicativa 
de karl-Otto Apel.   

(B) O público da cultura de massa pode 
ser considerado alienado na sociedade 
capitalista industrial. Apesar disso, a 
autenticidade ainda pode ser impressa à 
ação, já que o indivíduo ainda irá conseguir 
se projetar no tempo. Quer dizer, a existência 
se caracterizará como um lançar-se contínuo 
às possibilidades renovadas.  

(C) O grande perigo da cultura transmitida pelos 
meios de comunicação de massa (jornais, 
revistas, televisão, rádio, internet, etc.), 
segundo Horkheimer e Adorno, é tornar 
parcela do público em rebanho de seres 
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passivos, ou seja, incapazes do exercício 
da autorreflexão. Afinal, isso tornaria 
dificultoso o trabalho de transformação da 
realidade.  

(D) O conceito de indústria cultural foi 
desenvolvido por Habermas, na obra 
Dialética do Esclarecimento. 

48. Na obra Apresentação da filosofia, o 
filósofo francês André-Comte-Sponville 
(1952-) afirma o seguinte: “(...) é preciso 
fazer política: porque a moral não basta, 
porque a economia não basta e, portanto, 
porque seria moralmente condenável e 
economicamente desastroso contentar-
se com uma e outra” (ARANHA e MARTINS, 
2016, p. 276). A partir da sinalização 
de Sponville acerca da importância da 
política, assinale a alternativa correta 
no que diz respeito à política na filosofia 
contemporânea. 

(A) O neocontratualismo foi desenvolvido por 
Aristóteles na obra A política.  

(B) O ideal do Estado não intervencionista, 
que preconiza o mercado livre para sua 
autorregulação, constitui a grande meta 
do liberalismo clássico, fundado pelos 
pensadores contratualistas do século XVII. 
Trata-se do Estado minimalista.  

(C) A concepção de Estado de bem-estar social 
foi desenvolvida por Heidegger, conceito 
utilizado pelo filósofo como fundamento à 
sua adesão ao Nazismo. 

(D) O pensador Hayek defendia o Estado 
previdenciário contra as críticas que o 
acusavam de ser paternalista, ou seja, de 
assumir as frequentes dificuldades sociais 
existentes na sociedade. 

49. “A palavra democracia é de origem grega 
e significa ‘governo do povo’, ‘governo de 
todos os cidadãos’. A democracia foi uma 
invenção dos gregos da Antiguidade, que 
elaboraram teoricamente esse conceito 
e implantaram o regime democrático 
na pólis. Em Atenas, no século VI a.C., 
a ágora – praça pública – era o local 
de encontro dos cidadãos, onde se 
discutiam os problemas da cidade” 
(ARANHA e MARTINS, 2016, p. 229).
Tendo em vista o trecho apresentado, 
assim como os seus conhecimentos 
sobre a democracia tanto na Grécia 
Antiga quanto na contemporaneidade, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Na Grécia Antiga, a democracia direta se 
valia de representantes que defendiam os 
interesses comuns. A partir disso, pode-se 
afirmar que a exclusão política não ocorria 
com tanta frequência.  

(B) A consolidação da democracia grega 
contribuiu com o surgimento da filosofia. 
Aliás, pensadores estrangeiros que 
faziam parte do corpo democrático foram 
os principais teóricos que efetuaram as 
causas em prol do surgimento de tal 
ciência.   

(C) A ágora (praça pública), na Grécia 
Antiga, espaço onde eram debatidos 
assuntos de interesse comum, favorecia o 
desenvolvimento do discurso político. Desse 
modo, elaborava-se o novo ideal de justiça, 
pelo qual as pessoas poderiam participar 
das decisões políticas. É importante 
frisar que os estrangeiros (metecos), 
quando eram prósperos comerciantes, 
eram considerados cidadãos e, por isso, 
participavam do processo de argumentação 
e de discussão. 

(D) A crise na contemporaneidade acerca da 
democracia consiste no fato de que há 
conflitos entre democracia e representação. 
A “democracia representativa” possui uma 
crise em seu próprio cerne. Afinal, se a 
democracia é entendida como governo do 
povo, a representação consiste na seleção 
de apenas alguns que governam, e os 
critérios para conceder o poder a “alguns” 
nem sempre têm sido os mais democráticos. 
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50. O pensador Pierre Lévy (1956-) é um 
filósofo francês que nasceu na Tunísia. 
Dedica-se aos âmbitos da comunicação 
e da informática. Entre as suas obras 
principais, está As tecnologias da 
inteligência: o futuro do pensamento 
na era da informática e Cibercultura. Já 
o pensador Jacques Rancière (1940-) é 
um filósofo que nasceu na Argélia. Com 
o decorrer do seu percurso intelectual, 
afastou-se do pensamento de Althusser 
e dedicou-se à reflexão acerca da relação 
entre dois âmbitos diferentes: a política 
e a estética. A partir dessas informações 
básicas e de seus conhecimentos sobre 
ambos os filósofos, assinale a alternativa 
correta. 

(A)  Segundo Rancière, na obra Ódio à 
democracia, a boa democracia deveria ser 
uma forma de vida social capaz de controlar 
o duplo excesso de atividade coletiva 
ou de retração individual inerente à vida 
democrática. Já na filosofia de Lévy, cabe ao 
Estado realizar intervenções políticas para 
que essa boa democracia, no caso da qual 
Rancière aborda, possa ser efetivamente 
construída. A comunicação, nesse contexto, 
consistiria em um campo de mediação 
entre o Estado e a sociedade. Para tanto, 
as mídias que viabilizam a comunicação 
seriam utilizadas de forma constante.

(B)  Pierre Lévy é um notório pesquisador das 
tecnologias da inteligência e investiga 
as interações entre informação e 
sociedade. Esse pensador defende que a 
sociedade se encontra apta no estudo da 
área das inteligências artificiais, por isso 
haverá avanço no campo tecnológico. 
Não obstante, caso a sociedade faça 
investimentos em demasia na área das 
ciências humanas, pode-se afirmar que tais 
recursos deveriam ser voltados ao âmbito 
tecnológico, afinal o avanço tecnológico 
acarreta avanço cognitivo, humano e moral.  

(C) Tanto Lévy quanto Rancière problematizam 
o cenário político, econômico e tecnológico 
da sociedade contemporânea. Aliás, ambos 
afirmam que o novo ódio à democracia 
pode ser resumido em uma tese simples: só 
existe uma democracia boa: a que reprime 
a catástrofe da civilização democrática. 

(D)  Rancière expõe críticas à sociedade 
pedagogizada, porque esse modelo de 
sociedade pressupõe uma inteligência 
inferior e uma inteligência superior, isto 
é, uma desigualdade já de início. Já Lévy 
acredita que a cibercultura coloca o ser 
humano frente a um vasto conhecimento, 
no qual é preciso escolher, selecionar e 
filtrar as informações para organizá-las em 
grupos e comunidades onde seja possível 
trocar ideias, compartilhar interesses e 
criar uma inteligência coletiva.
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