
Prefeitura Municipal de São José
Concurso Público • Edital 001/2020/SME

 http://saojoseeduca.fepese.org.br

Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado da 
questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da 
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de pro-
va completo e o cartão-resposta devidamente preenchido 
e assinado.

31 de outubro

14h50 às 18h50

40 questões

4h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto.

Marcela

Gastei trinta dias para ir do Rocio Grande ao coração 
de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego desejo, 
mas o asno da paciência, a um tempo manhoso e 
teimoso. (…)

Teve duas fases a nossa paixão, ou ligação, ou qual-
quer outro nome, que eu de nomes não curo; teve 
a fase consular e a fase imperial. Na primeira, que 
foi curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais 
acreditasse dividir comigo o governo de Roma; mas, 
quando a credulidade não pôde resistir à evidência, 
o Xavier depôs as insígnias, e eu concentrei todos os 
poderes na minha mão: foi a fase cesariana. Era o meu 
universo; mas, ai triste! não o era de graça. Foi-me 
preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Pri-
meiro explorei as larguezas de meu pai; ele dava-me 
tudo o que lhe pedia, sem repreensão, sem demora, 
sem frieza; dizia a todos que eu era rapaz e que ele o 
fora também. Mas a tal extremo chegou o abuso, que 
ele restringiu um pouco as franquezas, depois mais, 
depois mais. Então recorri a minha mãe, e induzi-a a 
desviar alguma cousa (sic), que me dava às escondidas. 
Era pouco; lancei mão de um recurso último: entrei a 
sacar sobre a herança de meu pai, a assinar obrigações, 
que devia resgatar um dia com usura.

Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Excerto.

1. Assinale a alternativa correta.

a. Check-square A frase “Teve duas fases a nossa paixão” está na 
ordem indireta: (predicado + sujeito).

b. SQUARE Na frase: “não o era de graça”, em seu contexto, 
o pronome “o” refere-se diretamente ao amor 
de Marcela, retronando essa palavra.

c. SQUARE Na frase: “ele dava-me tudo o que lhe pedia”, há 
exemplo claro de que o sujeito precisa concor-
dar com seu objeto.

d. SQUARE Na frase: “e induzi-a a desviar alguma cousa (sic), 
que me dava às escondidas”, a palavra “que” é 
um elemento coesivo com valor de causa.

e. SQUARE Em: “mas o asno da paciência”, a palavra “mas” 
tem valor aditivo.

2. Avalie as afirmativas feitas com base no texto.

1. As relações amorosas são geridas pelos inte-
resses, pelo jogo do poder.

2. O amor por Marcela começou com cobiça e 
obstinação, depois abrandou-se.

3. Evidencia-se que o pai sentia-se vaidoso por 
seu filho ter uma amante.

4. O narrador mostra que a fase consular de seu 
amor lhe dava poder absoluto, mas à custa de 
dinheiro.

5. Marcela sempre amou o narrador e sempre o 
dividiu com outro homem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

3. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A crase em “resistir à evidência” tem a mesma 
justificativa da colocada em: “perceber à loucura”.

b. SQUARE Se no lugar do verbo “gastar”, em “Gastei trinta 
dias”, colocássemos o verbo “fazer”, este deveria 
ir para o plural.

c. SQUARE Em: “regemos o Xavier e eu”, se fosse trocada a 
ordem do sujeito composto, também o verbo, 
obrigatoriamente, sofreria alteração.

d. SQUARE Em: “quando a credulidade não pôde” manteve-
-se o acento circunflexo na palavra sublinhada 
para respeitar o texto original, escrito antes da 
última reforma ortográfica.

e. Check-square Em: “Foi-me preciso coligir dinheiro, multiplicá-
-lo, inventá-lo”, a coesão textual foi estabelecida 
por anáfora, ou seja, pela retomada de um 
termo já mencionado.
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4. Escolha a palavra correta (entre aquelas colocadas 
entre parênteses). Considere o texto lido.

 � (Embora/Posto que) Marcela tenha amado 
Xavier, manteve relacionamento com outro 
também. 

 � (Como/Conquanto) não tinha mais dinheiro, 
recorreu ao pai.

 � Não iria ao seu encontro (mesmo que/desde 
que) me implorasse.

 � Xavier ficou triste (depois/assim que) que 
Marcela o deixou.

 � Marcela tinha dois amantes: Xavier e outro. 
(Este/Esse/aquele) pedia dinheiro ao pai; 
(aquele/esse/este) a deixou.

Assinale a alternativa que indica as palavras corretas, 
na sequência.

a. SQUARE Posto que • Conquanto • mesmo que •  
assim que • esse • aquele

b. SQUARE Posto que • Como • desde que • depois • esse • 
aquele

c. SQUARE Embora • Conquanto • desde que • assim que • 
este • esse

d. Check-square Embora • Como • mesmo que • depois • este • 
aquele

e. SQUARE Embora • Conquanto • mesmo que • assim que • 
esse • este

5. Assinale a alternativa correta, considerando pon-
tuação, crase e vícios de linguagem.

a. Check-square O pai referiu-se àquela atitude do filho com 
certa frieza.

b. SQUARE Nunca, em tempo nenhum viu-se amor tão 
grande.

c. SQUARE Marcela, ensinou a Xavier, o valor de seu amor.
d. SQUARE Os amantes assumiram seu relacionamento, e 

foram felizes para sempre.
e. SQUARE Pôs-se à pensar sobre a possibilidade de, 

naquele dia, recorrer à mãe.

Legislação e Temas de Educação 10 questões

6. Consta nos documentos oficiais que a III Conferên-
cia Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, 
a Xenofobia e as Formas Correlatas de Intolerância 
fomentou no Brasil um intenso debate público, abar-
cando tanto organizações governamentais quanto 
não governamentais e expressões de movimentos 
sociais interessadas em analisar as dinâmicas das 
relações raciais no Brasil, bem como tecer propostas 
de superação dos entraves postos em destaques pela 
realização da conferência.

Nessa oportunidade foi possível iniciar a construção e 
implementação do plano de ação do Estado brasileiro 
para operacionalizar as resoluções voltadas para a 
educação, quais sejam:

1. Igual acesso à educação para todos e todas na 
lei e na prática.

2. Adoção e implementação de leis que proíbam 
a discriminação baseada em raça, cor, descen-
dência, origem nacional ou étnica em todos 
os níveis de educação, tanto formal quanto 
informal.

3. Medidas necessárias para eliminar os obs-
táculos que limitam o acesso de crianças à 
educação.

4. Apoio aos esforços que assegurem ambiente 
escolar seguro, livre da violência e de assédio 
motivados por racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata.

5. Capacitar todos os estudantes, independen-
temente de raça, cor, descendência, origem 
étnica ou nacional a frequentarem instituições 
educacionais de ensino superior.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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9. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) de acordo com os documentos publica-
dos pelo Ministério da Educação (MEC).

( ) A Educação Integral é fruto de debates entre 
o poder público e a comunidade escolar de 
forma a assegurar o compromisso coletivo 
com a construção de um projeto de educação 
que estimule o respeito aos direitos humanos, 
a meritocracia e o exercício da democracia.

( ) Os debates acerca da Educação Integral repre-
sentam a valorização da pluralidade de sabe-
res e a criação de momentos privilegiados 
em que se possa compreender a importância 
das distintas formas de conhecimento e suas 
expressões no mundo contemporâneo.

( ) A construção da oferta de Educação Integral, 
tal como afirma Torres (2006), está implicada 
na participação social para orientar, influen-
ciar e decidir sobre os assuntos públicos.

( ) Instituir o debate para construir uma proposta 
de Educação Integral representa o convite 
para a criação de estratégias que assegurem 
às crianças, aos adolescentes e aos jovens o 
acesso aos veículos de comunicação, ao domí-
nio de diferentes linguagens, à prática da 
leitura, à crítica e, principalmente, à produção 
de comunicação como instrumento de parti-
cipação democrática.

( ) A formulação de uma proposta de Educação 
Integral está implicada na oferta dos serviços 
públicos requeridos para atenção integral, 
conjugada à proteção social, o que pressupõe 
políticas integradas (intersetoriais, transver-
salizadas) que considerem, além da educação, 
outras demandas dos sujeitos, articuladas 
entre os campos da educação, do desenvolvi-
mento social, da saúde, do esporte, da inclu-
são digital e da cultura.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • V • V
b. SQUARE V • V • F • V • F
c. Check-square F • V • V • V • V
d. SQUARE F • F • V • F • V
e. SQUARE F • F • F • V • F

7. As campanhas realizadas pelo Movimento Negro 
têm possibilitado ao Estado brasileiro formular pro-
jetos no sentido de promover políticas e programas 
para população afro-brasileira e valorizar a história e 
a cultura do povo negro. Entre os resultados, a Lei no 
9.394/96 foi alterada por meio da inserção dos artigos 
26-A e 79-B, referidos na Lei no 10.639/2003, que torna:

a. SQUARE Facultativo o ensino de História e Cultura Afro-
-Brasileiras e Africanas no currículo oficial da 
Educação Básica.

b. SQUARE Facultativo o ensino de História e Cultura Afro-
-Brasileiras e Africanas no currículo oficial da 
Educação Básica e obrigatório incluir no calen-
dário escolar o dia 20 de novembro como “Dia 
Nacional da Consciência Negra.”

c. SQUARE Obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-
-Brasileiras e Africanas no currículo oficial da 
Educação Básica e facultativo incluir no calen-
dário escolar o dia 20 de novembro como “Dia 
Nacional da Consciência Negra.”

d. SQUARE Facultativo o ensino de História e Cultura Afro-
-Brasileiras e Africanas no currículo oficial da 
Educação Básica e facultativo incluir no calen-
dário escolar o dia 20 de novembro como “Dia 
Nacional da Consciência Negra.”

e. Check-square Obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-
-Brasileiras e Africanas no currículo oficial da 
Educação Básica e inclui no calendário escolar 
o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da 
Consciência Negra.”

8. Consta na Resolução CNE/CP no 2, de 22/12/2017 – 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC 2018), que as 
propostas pedagógicas e os currículos devem consi-
derar as múltiplas dimensões dos estudantes, visando 
ao seu pleno desenvolvimento, na perspectiva de 
efetivação de uma educação:

a. Check-square Integral.
b. SQUARE Assistencialista.
c. SQUARE Voltada à conformação.
d. SQUARE Segregadora.
e. SQUARE Moral.
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11. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) com relação às Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica.

( ) As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
para a Educação Básica devem presidir as 
demais diretrizes curriculares específicas para 
as etapas e modalidades, contemplando o 
conceito de Educação Básica, princípios de 
organicidade, sequencialidade e articulação, 
relação entre as etapas e modalidades.

( ) O papel do Estado na garantia do direito à 
educação de qualidade, considerando que 
a educação, enquanto direito inalienável de 
todos os cidadãos, é condição primeira para 
o exercício pleno dos direitos humanos, tanto 
dos direitos sociais e econômicos quanto dos 
direitos civis e políticos.

( ) A Educação Básica como direito e considerada, 
contextualizadamente, em um projeto de 
Nação, em consonância com os acontecimen-
tos e suas determinações histórico-sociais 
e políticas no mundo, deve propiciar aos 
estudantes um ambiente de aprendizagem 
favorável à aquisição dos conhecimentos de 
maneira cartesiana.

( ) A dimensão articuladora da integração das 
diretrizes curriculares, compondo as três eta-
pas e as modalidades da Educação Básica, é 
fundamentada na indissociabilidade dos con-
ceitos referenciais de ensinar e educar.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • V
b. SQUARE V • V • V • F
c. SQUARE V • V • F • V
d. Check-square V • V • F • F
e. SQUARE V • F • V • F

10. De acordo com as publicações do Ministério da 
Educação (MEC), a necessidade de definição de Dire-
trizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica está posta pela emergência da atualização das 
políticas educacionais que consubstanciem o direito 
de todo brasileiro à formação humana e cidadã e à 
formação profissional, na vivência e convivência em 
ambiente educativo.

Têm estas Diretrizes por objetivos:

1. Sistematizar os princípios e diretrizes gerais 
da Educação Básica contidos na Constituição, 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educacão e 
demais dispositivos legais, traduzindo-os em 
orientações que contribuam para assegurar 
a formação básica comum nacional, tendo 
como foco os sujeitos que dão vida ao currí-
culo e à escola.

2. Estimular a reflexão crítica e propositiva que 
deve subsidiar a formulação, execução e 
avaliação do projeto político-pedagógico da 
escola de Educação Básica.

3. Orientar os cursos de formação inicial de pro-
fissionais, preferencialmente do ensino funda-
mental, os sistemas educativos dos diferentes 
entes federados e as escolas que os integram, 
indistintamente da rede a que pertençam.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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13. A respeito da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC -2018), é correto afirmar:

1. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC 
2018) é referência nacional para os sistemas 
de ensino e para as instituições ou redes 
escolares públicas e privadas da Educação 
Básica, dos sistemas federal, estaduais, 
distrital e municipais, para construírem ou 
revisarem os seus currículos.

2. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC 2018) 
deve fundamentar a concepção, formulação, 
implementação, avaliação e revisão dos currícu-
los, e consequentemente das propostas peda-
gógicas das instituições escolares, contribuindo, 
desse modo, para a articulação e coordenação 
de políticas e ações educacionais desenvolvidas 
em âmbito federal, estadual, distrital e munici-
pal, especialmente em relação à formação de 
professores, à avaliação da aprendizagem, à 
definição de recursos didáticos e aos critérios 
definidores de infraestrutura adequada para o 
pleno desenvolvimento da oferta de educação 
meritocrática e de qualidade.

3. A implementação da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC 2018) deve superar a frag-
mentação das políticas educacionais, ense-
jando o fortalecimento do regime de colabo-
ração entre as três esferas de governo e bali-
zando a qualidade da educação ofertada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

12. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) a respeito da Resolução CNE/CP no 2, 
de 22/12/2017 – Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC 2018).

( ) A Resolução CNE/CP no 2, de 22/12/2017, e seu 
anexo instituem a Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC - 2018) como documento de cará-
ter normativo que define o conjunto orgânico 
e progressivo de aprendizagens essenciais 
como direito das crianças, jovens e adultos no 
âmbito da Educação Básica escolar, e orientam 
sua implementação pelos sistemas de ensino 
das diferentes instâncias federativas, bem 
como pelas instituições ou redes escolares.

( ) As aprendizagens essenciais são definidas 
como conhecimentos, habilidades, atitudes, 
valores e a capacidade de os mobilizar, articular 
e integrar, expressando-se em competências.

( ) As aprendizagens essenciais compõem o 
processo formativo de todos os educandos ao 
longo das etapas e modalidades, exclusiva-
mente do ensino fundamental, como direito 
de pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e quali-
ficação para o trabalho.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V
b. Check-square V • V • F
c. SQUARE V • F • F
d. SQUARE F • V • F
e. SQUARE F • F • V
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15. A Educação Básica de qualidade é um direito 
assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

A educação deve proporcionar o desenvolvimento 
humano:

1. Na sua plenitude.
2. De maneira linear.
3. Em condições de liberdade e dignidade.
4. Respeitando e valorizando as diferenças.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos Específicos 25 questões

16. A respeito de concepções metodológicas e práti-
cas do ensino de filosofia:

1. É fundamental superar a distância entre as 
exigências teórico-epistemológicas do saber 
filosófico e as necessidades postas pelas 
práticas educacionais.

2. Por se tratar de um conhecimento abstrato, as 
condições materiais da escola não interferem 
no ensino de filosofia.

3. Uma proposta didática de democratização 
do acesso ao saber filosófico é capaz de dimi-
nuir desigualdades sociais e abolir desníveis 
culturais.

4. As condições sociais interferem na aprendiza-
gem de filosofia, tornando maior a importân-
cia da mediação dos instrumentos didáticos 
adequados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

14. De acordo com a Resolução CNE/CP no 2, de 
22/12/2017 – Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC 2018), os currículos devem incluir a abordagem, 
de forma transversal e integradora, de temas exigidos 
por legislação e normas específicas, e temas con-
temporâneos relevantes para o desenvolvimento da 
cidadania, que afetam a vida humana em escala local, 
regional e global, observando-se a obrigatoriedade de 
temas tais como:

1. O processo de envelhecimento e o respeito e 
valorização do idoso.

2. Os deveres morais das crianças.
3. A educação para o trânsito e a educação 

digital.
4. A educação ambiental, alimentar, nutricional e 

em direitos humanos.
5. O tratamento adequado da temática da diver-

sidade cultural, étnica, linguística e epistêmica, 
na perspectiva do desenvolvimento de práti-
cas educativas ancoradas no interculturalismo 
e no respeito ao caráter pluriétnico e plurilín-
gue da sociedade brasileira.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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19. Visando uma melhor compreensão filosófica por 
parte dos estudantes, ao trabalhar com textos nos 
anos finais do Ensino Fundamental, o professor pre-
cisa levar em consideração alguns aspectos, tais como:

1. Selecionar trechos que não apresentem enor-
mes dificuldades do ponto de vista semântico 
e conceitual.

2. Abordar temáticas que sejam do domínio do 
professor.

3. Dar ênfase a uma metodologia de leitura 
focada no procedimento analítico.

4. Adotar como estratégia inicial e avaliativa final 
do processo a solicitação de resumo do texto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

20. O ensino de filosofia precisa ser voltado para a 
formação crítica, autônoma, ética e democrática dos 
sujeitos.

Em sintonia com esses objetivos, o processo avaliativo 
deve:

a. SQUARE fiscalizar o desempenho dos estudantes com o 
objetivo de premiar a excelência acadêmica.

b. Check-square servir para a reformulação do trabalho reali-
zado, com base na revisão do caminho percor-
rido e na constatação de possíveis falhas.

c. SQUARE fazer apenas a verificação dos conteúdos assi-
milados pelos estudantes, para manter o rigor 
filosófico.

d. SQUARE ser encerrado em si mesmo, permitindo a apre-
sentação de novos conteúdos que não serão 
confundidos com o anterior.

e. SQUARE Avaliar apenas o aluno, já que tanto a escola 
quanto o professor somente podem ser avalia-
dos por órgãos administrativos competentes.

17. Um grande desafio aos professores, de maneira 
geral, e aos professores de filosofia, de maneira 
específica, está ligado a como ensinar a sua área do 
conhecimento.

Sobre esse assunto, é correto afirmar que:

a. SQUARE O campo da didática do ensino se basta por 
si só como método de aplicação dos saberes 
escolares. Por isso torna-se dispensável uma 
didática especificamente filosófica.

b. SQUARE Por ter sido elaborado a partir de conhecimen-
tos específicos, o professor precisa respeitar 
os métodos propostos pelos textos didáticos, 
quando disponibilizados pela escola, sem alte-
rar sua forma e conteúdo durante suas práticas.

c. SQUARE Uma didática da filosofia precisa estar centrada 
em um conjunto de técnicas bastante específi-
cas, a serem seguidas pelo professor.

d. SQUARE A didática do ensino de filosofia deve se focar 
em permitir uma elaboração abstrata do saber, 
sem interferir em questões políticas práticas, 
sob o risco de adulterar o saber filosófico.

e. Check-square A dimensão didático-pedagógica da filosofia 
tem a ver com a necessidade de encontrar 
alternativas pelas quais a tradição filosófica 
possa tornar-se ensinável.

18. A utilização de uma prática docente está ligada ao 
entendimento que se tenha do processo educacional 
em geral e do ensino de filosofia de forma específica.

A perspectiva mais tradicional baseia-se em uma 
lógica centrada no            , ou seja, 
na transmissão de conhecimentos ligados a determi-
nada tradição filosófica. Uma outra possibilidade  
existente visa uma conduta pedagógica focada  
na            , que permite o melhor 
desenvolvimento de habilidades cognitivas.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE professor • disciplina
b. SQUARE material didático • aprendizagem
c. SQUARE material didático • exposição do conteúdo
d. Check-square ensino • aprendizagem
e. SQUARE ensino • disciplina
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23. No início da filosofia, houve uma corrente de 
pensamento que valorizava essencialmente a retórica, 
ou seja, o domínio da linguagem voltada para um 
discurso persuasivo. Por isso foram constantemente 
acusados de superficialidade, de utilizar discursos 
vazios de conteúdo.

Tal corrente é conhecida como:

a. Check-square Sofismo.
b. SQUARE Idealismo.
c. SQUARE Ceticismo.
d. SQUARE Estoicismo.
e. SQUARE Epicurismo.

24. Assinale a alternativa que contém um dos grandes 
temas abordado pela filosofia e sua correta explicação.

a. SQUARE Lógica: raciocínio baseado em argumento 
falacioso.

b. SQUARE Estética: visa encontrar racionalmente o con-
ceito universal de beleza.

c. SQUARE Epistemologia: estuda o conhecimento 
baseado unicamente no senso comum.

d. SQUARE Metafísica: o estudo das condições materiais de 
convivência entre as pessoas.

e. Check-square Política: estuda a convivência entre os seres 
humanos e suas relações de poder.

25. Entre as diversas correntes filosóficas da Idade 
Moderna, destaca-se o empirismo. Esta faz o contra-
ponto ao racionalismo, por acreditar que o conhe-
cimento do mundo é obtido através da experiência 
sensível.

Entre os renomados filósofos empiristas, destaca-se:

a. SQUARE Avicena.
b. Check-square John Locke.
c. SQUARE Auguste Comte.
d. SQUARE Baruch Spinoza.
e. SQUARE Wilhelm Leibniz.

21. Assinale a alternativa correta a respeito da polí-
tica e das relações de poder nela contidas.

a. SQUARE O uso da força física por si só é capaz de garan-
tir a manutenção do poder pelo Estado.

b. SQUARE Nos governos democráticos, o governante se 
vê identificado com o poder, não sendo legiti-
mado pelo consentimento da maioria.

c. SQUARE Na Europa medieval havia uma rígida definição 
do poder político exercido pelas autoridades 
laicas.

d. Check-square A Idade Moderna foi marcada pela seculariza-
ção da consciência, o que marcou profunda-
mente as relações de poder na Europa.

e. SQUARE Embora tenha ganhado um significado nega-
tivo ao longo do tempo, a ideia de déspota na 
Grécia antiga está ligada ao governante eleito 
que exerce a vontade do povo de forma rígida.

22. Assinale a alternativa correta a respeito do con-
texto de nascimento e desenvolvimento da filosofia:

a. SQUARE Entre as escolas filosóficas surgidas no período 
socrático destacam-se escola jônica, escola 
atomista, escola itálica e escola eleática.

b. SQUARE A partir da preocupação dos primeiros filósofos, 
surgem obras como a Teogonia, que busca expli-
car a existência através de elementos racionais.

c. SQUARE A passagem do mito para a razão foi marcada 
por uma ruptura completa, já que os filósofos 
passam a negar, inclusive, a existência dos 
deuses.

d. SQUARE Embora a filosofia grega tenha longa tradição 
histórica, considera-se que entre os fundado-
res da filosofia estão Lao Tsé e Zaratustra, pois 
estes abriram mão de explicações religiosas de 
mundo.

e. Check-square Contribuíram para o avanço da filosofia, entre 
outros fatores, a invenção da escrita e o nasci-
mento da polis.
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28. Assinale a alternativa correta a respeito da organi-
zação do conhecimento durante o Renascimento.

a. SQUARE A exemplo da antiguidade e do período medie-
val, a Idade Moderna também focou a constru-
ção do conhecimento no saber contemplativo 
em detrimento da técnica. Por isso nesse 
aspecto não houve grandes alterações na pas-
sagem desses períodos.

b. SQUARE O pensamento parte da realidade inquestio-
nada do objeto e não do sujeito que conhece, 
por entender que o ser humano não é capaz 
de se colocar enquanto centro dos interesses e 
deliberações.

c. SQUARE Por se tratar de áreas distintas, com movimen-
tos próprios, não há nenhuma correlação entre 
as mudanças na relação com o conhecimento e 
as transformações econômicas, políticas e tec-
nológicas do período.

d. SQUARE O pensamento científico tornou essencial a 
comprovação das ideias. Por isso, a falta de 
tecnologia necessária fez com que as teorias a 
respeito de astronomia não sofressem altera-
ções em relação ao período anterior.

e. Check-square As ciências da natureza encontraram nesse con-
texto um novo método de análise que oferece 
a possibilidade de tornar os fenômenos mais 
previsíveis, permitindo maior poder de trans-
formação sobre a Natureza.

29. A filosofia permite superar as situações dadas e 
não escolhidas; ela possibilita distanciar-se para avaliar 
os fundamentos dos atos humanos. Ao longo da his-
tória, diversas correntes de pensamento surgiram com 
esses e outros objetivos igualmente complexos.

Dentre diversos métodos e correntes de pensamento 
filosófico, o único surgido da Idade Contemporânea, 
ou seja, após o século XVIII, foi:

a. SQUARE Atomismo.
b. SQUARE Escolástica.
c. SQUARE Averroísmo.
d. Check-square Existencialismo.
e. SQUARE Neoplatonismo.

26. Sobre as diferentes épocas da filosofia e sua rela-
ção com educação, assinale a alternativa que contém 
as informações corretas sobre o pensador e seu pen-
samento que marcou sua época.

a. SQUARE Descartes produziu uma vasta obra dedicada 
exclusivamente à educação. Nesta destaca-

-se o seu método empírico de construção do 
conhecimento.

b. SQUARE Sócrates acreditava que era possível um mes-
tre bem preparado transmitir todo o conhe-
cimento desejado ao aluno, através do seu 
método denominado maiêutica.

c. Check-square Muitos filósofos no século XX, tais como Antô-
nio Gramsci, acreditam que os intelectuais 
devam se tornar agentes de mudanças sociais, 
promovendo uma conexão mais estreita entre 
a escola e o trabalho, entre a teoria e a prática.

d. SQUARE Em sua cidade utópica, Platão acredita que a 
família deveria ser a única responsável pela 
educação das crianças, já que era a protetora 
da moral e dos bons costumes.

e. SQUARE Na educação proposta na obra Emílio, por 
Rousseau, criada em um contexto de valoriza-
ção do indivíduo, o mestre – e não a criança 

– ocupa o centro do processo educativo.

27. Na antiguidade desenvolveu-se importante refle-
xão filosófica acerca do contraponto existente entre 
opinião e conhecimento.

As duas expressões são representadas respectiva-
mente por:

a. SQUARE Noesis e Thesis.
b. Check-square Doxa e Episteme.
c. SQUARE Agathon e Agenetos.
d. SQUARE Dógma e Empeiria.
e. SQUARE Gnosis e Hedone.
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31. A ilustração é a saída do homem de sua menori-
dade, da qual ele é o próprio responsável. A menoridade 
é a incapacidade de fazer uso do entendimento sem a 
condução de um outro. O homem é o próprio culpado 
dessa menoridade quando sua causa reside não na falta 
de entendimento, mas na falta de resolução e coragem 
para usá-lo sem a condução de um outro.

Immanuel Kant. “O que é a Ilustração”

As palavras de Kant ecoaram por um período de pro-
fundas transformações do pensamento e das condi-
ções materiais na Europa.

Entre as características do pensamento de tal período, 
conhecido como iluminismo, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Buscou combater a ordem econômica vigente, 
através do liberalismo, embora entre suas 
ideias não houvesse um questionamento direto 
à ordem política e social.

b. SQUARE Apesar de influenciar toda a Europa, todos os 
grandes filósofos que desenvolveram tais ideias 
eram franceses.

c. SQUARE Não havia entre seus objetivos a ampla divul-
gação dos ideais entre as classes populares, já 
que se trata de um movimento predominante-
mente da alta burguesia.

d. SQUARE Houve uma profunda valorização do indivíduo 
e da razão, mas como tratava-se de um pensa-
mento fundamentalmente abstrato e teórico, 
não afetou o campo da ciência.

e. Check-square Embora sua originalidade seja inegável, desen-
volveu-se com a influência de preceitos surgi-
dos anteriormente, no renascimento, tais como 
o cartesianismo.

30. A importância da gestão escolar para uma insti-
tuição de ensino reside na sua função de lidar com as 
rotinas educacionais, visando permitir que a escola 
reúna as condições essenciais para promover o ensino 
de qualidade e formar cidadãos éticos e aptos a lidar 
com os desafios pessoais e profissionais. Para tanto, a 
gestão escolar se cerca de pilares fundamentais ao 
seu exercício.

Faça a correspondência entre os tipos de gestão e as 
suas respectivas funções.

Coluna 1 Tipos de gestão

1. Gestão pedagógica
2. Gestão administrativa
3. Gestão de comunicação
4. Gestão financeira
5. Gestão de pessoas

Coluna 2 Funções

( ) Define os parâmetros de ensino-aprendi-
zagem, análise das etapas que compõem o 
aprendizado.

( ) Procura manter o ambiente organizado por 
meio de diretrizes que permitam a fluidez dos 
demais setores da gestão.

( ) Exerce o controle de contas, visando seu equi-
líbrio através da organização de gastos fixos e 
variáveis.

( ) Busca manter em equilíbrio a comunidade 
escolar como um todo, para que os objetivos 
estabelecidos sejam alcançados.

( ) Auxilia na organização da comunidade escolar, 
mantendo-a em contato através de diversos 
mecanismos possíveis. Visa não somente a 
rapidez de suas ações, mas também a clareza 
necessária à harmonia da instituição.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square 1 • 2 • 4 • 5 • 3
b. SQUARE 1 • 4 • 2 • 3 • 5
c. SQUARE 2 • 5 • 3 • 4 • 1
d. SQUARE 5 • 1 • 3 • 2 • 4
e. SQUARE 5 • 2 • 4 • 3 • 1
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35. Um dos temas centrais da filosofia ao longo da 
história é a moral.

A respeito da sua compreensão, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Para os antigos gregos, os sujeitos seriam bons 
por natureza. Dessa maneira, a conduta moral 
não está ligada à vontade individual, mas a um 
privilégio de nascimento.

b. SQUARE Para o pensamento medieval europeu, as con-
cepções morais não deviam ser vinculadas aos 
valores cristãos, por se tratarem de uma elabo-
ração puramente secular.

c. SQUARE Apesar da valorização da razão, os iluminis-
tas mantiveram unidos os valores morais e 
religiosos.

d. Check-square Na Grécia Antiga, os valores morais estão pro-
fundamente atrelados à política, dada a impor-
tância que atribuiam à comunidade.

e. SQUARE A questão moral contemporânea é cada vez 
mais marcada pelos ideais universais, em con-
traponto aos particularismos morais.

36. A lógica procura investigar a validade dos argu-
mentos, é uma disciplina propedêutica.

A esse respeito, analise as afirmativas abaixo que pos-
suem conceitos associados ao uso da lógica.

1. Silogismo é um raciocínio que parte de uma 
proposição geral e conclui outra proposição 
geral.

2. Chamamos de inferência o processo pelo qual 
chegamos a uma conclusão.

3. A dedução matemática é rigorosamente idên-
tica à dedução filosófica.

4. Através da analogia é possível chegar a uma 
conclusão universal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

32. O contratualismo é uma teoria que visa a legiti-
midade do poder, validando a necessidade da exis-
tência do Estado. Porém a estrutura do governo não 
é consensual entre os pensadores contratualistas de 
diferentes épocas.

Entre estes, a legitimação do poder absoluto é visível 
em:

a. SQUARE John Locke.
b. Check-square Thomas Hobbes.
c. SQUARE Charles-Louis de Secondat.
d. SQUARE Jean Jacques Rousseau.
e. SQUARE Adam Smith.

33. A patrística e a escolástica são duas correntes 
filosóficas, surgidas na Europa medieval, que pos-
suem diferenças importantes, mas um dos elementos 
comuns entre ambas é o fato de:

a. SQUARE desenvolverem a apologética.
b. SQUARE romperem com a tradição cristã.
c. Check-square buscarem a conciliação entre fé e razão.
d. SQUARE surgirem no contexto do renascimento urbano.
e. SQUARE terem se fundamentado no pensamento de 

Platão.

34. O final do século XIX e início do século XX foi mar-
cado por uma série de pensadores que promoveram 
uma profunda crítica ao racionalismo.

Nesse contexto surge a fenomenologia, que desenvol-
veu a defesa de que:

a. Check-square não existe uma consciência pura, apartada do 
mundo, pois toda consciência é a consciência 
de alguma coisa.

b. SQUARE o ser humano não pode pretender alcançar a 
verdade através da razão já que ele é mau por 
natureza.

c. SQUARE o empirismo seria a forma correta de busca 
pelas verdades universais.

d. SQUARE o racionalismo subvertia o modelo ideal de 
sociedade, proposto pelos filósofos adeptos do 
método fenomenológico.

e. SQUARE o positivismo deve ser tomado como a única 
linha de análise filosófica capaz de compreen-
der a sociedade.
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37. Os estabelecimentos de ensino fazem parte do 
‘mundo das organizações’ de tipo burocrático; isto pela 
sua forma de regulamentação formal e de exercício de 
poder. Weber identifica a burocracia com a disciplina 
racional. Esta é legitimada pela crença generalizada de 
que obedecer é um ato justo e inerente da hierarquia 
burocrática.

RESENDE, Lúcia Maria Gonçalves. Relações de Poder no Cotidiano 
Escolar. São Paulo: Papirus, 2009. P. 77.

A organização escolar como a conhecemos 
é garantida por uma série de atribuições 
pedagógico-burocráticas.

A respeito de algumas dessas atribuições, relacione 
tais funções de acordo com o seu significado.

Coluna 1 Funções

1. Orientador pedagógico
2. Supervisor educacional
3. Coordenador pedagógico

Coluna 2 Significado

( ) É responsável pela avaliação do desempenho 
do docente, a partir de uma perspectiva 
formadora, reflexiva e interativa.

( ) Ao lado do professor, esse profissional zela 
pelo processo de aprendizagem e forma-
ção dos estudantes por meio do auxílio ao 
docente na compreensão dos comportamen-
tos dos educandos.

( ) Compreender os pontos fortes e fracos que a 
escola tem, garantir o PPP, cuidar da formação 
continuada da equipe e acompanhar os resul-
tados de aprendizagem da escola.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 3
b. SQUARE 1 • 3 • 2
c. Check-square 2 • 1 • 3
d. SQUARE 3 • 1 • 2
e. SQUARE 3 • 2 • 1

38. Analise as afirmativas abaixo a respeito das práti-
cas ligadas ao ensino de filosofia.

1. A capacidade de problematizar é inerente à 
postura filosófica. Por isso o professor pre-
cisa equilibrar os conteúdos específicos com 
o incentivo a uma postura indagadora do 
estudante.

2. Mediante a necessidade de promover a 
reflexão e não a mera informação, não se 
faz necessário ensinar a história da filosofia, 
tendo em vista que, a exemplo das ciências, as 
teorias mais recentes eliminam as anteriores.

3. A importância de apresentar desde o início os 
múltiplos sistemas filosóficos reside na neces-
sidade de o professor demonstrar sua erudição 
acadêmica, para assim ter o domínio de classe.

4. A capacidade de argumentação é inerente à 
atividade do filósofo, mas não deve ser objeto 
de preocupação pedagógica por parte do 
professor já que, por se tratar de um aspecto 
técnico da atividade, não contribui para for-
mação cidadã do estudante.

5. O conceito é um objeto de pensamento, 
caracterizado por sua abstração e universali-
dade. Entre os desafios da prática do professor 
de filosofia, está a necessidade de relacionar a 
abstração do conceito e o mundo concreto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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40. Discutir sobre dedução e indução é discutir a 
construção do conhecimento a partir do raciocínio 
lógico.

Analise as frases abaixo a respeito do tema.

 � A            se inicia em uma ver-
dade previamente conhecida, que funciona como 
um princípio geral ao qual se vinculam todos os 
casos que serão apresentados a partir dela.

 � Na            se parte de situações 
particulares semelhantes a fim de encontrar lei 
geral, a definição geral ou a teoria geral que explica 
os casos particulares.

 � A conclusão da            oferece 
novas ideias, que não faziam parte da premissa.

 � O ponto de partida de uma            
é ou uma ideia verdadeira ou uma teoria verdadeira.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. SQUARE dedução • indução • indução • indução
b. Check-square dedução • indução • indução • dedução
c. SQUARE dedução • dedução • indução • indução
d. SQUARE indução • indução • dedução • dedução
e. SQUARE indução • dedução • dedução • indução

39. O Conselho Nacional de Educação, através da Reso-
lução no 7, de 14 de dezembro de 2010, fixou as Diretri-
zes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 
de 9 anos. Em seu artigo 6o foi definido que “Os siste-
mas de ensino e as escolas adotarão, como norteadores 
das políticas educativas e das ações pedagógicas, os 
seguintes princípios: éticos, políticos e estéticos”.

Diretrizes Curriculares da Educação Básica, p.131.

Sobre os princípios e sua relevância para a educação 
de uma forma geral e para o ensino de filosofia de 
uma forma estrita, analise as afirmativas abaixo.

1. Tais princípios estão previstos em lei a fim de 
serem aplicados apenas no ensino de filosofia.

2. Se for levar em consideração apenas o sig-
nificado filosófico do conceito de estética, a 
criatividade não seria passível de análise, por 
ser esta um ramo exclusivo das artes.

3. Na prática do ensino de filosofia atualmente, 
ter a ética como princípio significa, entre 
outros, valorizar a liberdade e a autonomia.

4. No que diz respeito ao princípio da política, o 
ensino de filosofia deve se limitar a apresentar 
a evolução filosófica desse conceito ao longo 
do tempo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. Check-square É correta apenas a afirmativa 3.
d. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
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Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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