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Função: Professor Ensino Básico II - Filosofia (Jornada Básica)
Português
Epigrama 11
A ventania misteriosa
Passou na árvore cor-de-rosa,
E sacudiu-a como um véu,
Um largo véu, na sua mão.
Foram-se os pássaros para o céu
Mas as flores ficaram no chão
(Cecília Meireles)
1- Sobre o poema acima podemos observar:
I. A ventania misteriosa é usada simbolicamente no poema.
II. Árvore cor-de-rosa, outro símbolo, na verdade representa “uma vida feliz”
III. É uma metáfora, uma reflexão sobre algumas experiências difíceis da vida
humana
IV. O tempo verbal predominante no poema é o pretérito perfeito.
Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) I. III e IV
d) I,II,III e IV
2-Assinale a afirmativa onde a grafia de palavras compostas com advérbios
bem e mal está correta:
a) mal-cheiroso; bem-feitor; bem-educado.
b) mal-visto; bem-quisto; bendito.
c) malencarado; malhumorado; bem-estar.
d) malcriado; bem-vindo; mal-humorado.
3-Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Sem mim não teriam resolvido o problema.
b) Não vá sem eu.
c) Saíram de casa sem eu perceber.
d) Sem eu saber, todos tinham ido ao cinema.

4-Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas,
respectivamente:
Ele veio ___ serviço.
Chegamos __ uma boa conclusão.
Comparecerem perante __ justiça.
Trouxe uma mensagem __ V.Sa.
a) a; a; a; a.
b) a; à; a; à.
c) à; à; a; a.
d) à; à; à; à.
5-Todas as orações abaixo são sem sujeito; EXCETO:
a) Há dois alunos em sala.
b) Choveu muito ontem.
c) Falaram de você.
d) Basta de reclamações.
Conhecimentos Gerais:
6- A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal,
II - do Prefeito Municipal,
III - de iniciativa popular;
Está correto em:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II, III
7- A iniciativa das Leis que versem sobre:
I - regime jurídico dos servidores;
II - criação de cargos, empregos e funções na Administração direta e
autárquica do Município ou aumento de sua remuneração,
III - orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual;
IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do
Município
É competência:
a) Da Vereança
b) Da Câmara Municipal
c) Do Prefeito
d) Secretários Municipais

8- A Assembleia Legislativa aprovou em fevereiro de 2019, o projeto de Lei que
torna Lavrinhas MIT, junto a outros 42 municípios que aguardavam desde
2018, completando os 140 municípios que receberão mais de R$ 600 mil por
ano, para serem investidos em:
a) Saúde
b) Turismo
c) Educação
d) Habitação
9-A Prefeitura de Lavrinhas, irá realizar a I Revisão do Plano Municipal
Integrado de Saneamento Básico da cidade, que irá ocorrer no dia 27 de maio
de 2019.Este projeto contempla. Prioritariamente os Serviços de :
a)
b)
c)
d)

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Saúde
Educação Infantil
Educação Superior

10-Lavrinhas pertence a:
a) Microrregião de Cruzeiro
b) Microrregião de Guaratinguetá
c) Microrregião de Cachoeira Paulista
d) Microrregião de Queluz

Conhecimentos Específicos:
11- Aristóteles foi um filósofo grego, aluno de ______________ e professor de
Alexandre, o Grande. Seus escritos abrangem diversos assuntos, como a
física, a metafísica, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica,
o governo, a ética, a biologia e a zoologia.
A lacuna é corretamente preenchida por:
a- Sócrates
b- Pitágoras
c- Tales
d- Platão
12 – Em relação ao ensino da filosofia, analise as afirmações:
I – O ensino da filosofia busca fazer com que aluno questione o que já é feito, o
que já está pronto e moldado;
II – Incomoda o aluno, provocando dúvidas, para que ele possa pensar mais
profundamente e romper com a ignorância que existe inata a na personalidade
humana;
São afirmações corretas:
a- apena a I
b- apenas a II
c- ambas estão corretas
d- nenhuma das duas está correta

13 – Segundo o aristotelismo, a parte da filosofia que tem por objeto o estudo
das propriedades mais gerais do ser, apartadas da infinidade de determinações
que, ao qualificá-lo particularmente, ocultam sua natureza plena e integral é a:
a- Ontologia
b- Entomologia
c- Metafísica
d- Axiologia
14 – O imperativo categórico é enunciado com três diferentes fórmulas (e suas
variantes). O imperativo categórico é um dos principais conceitos da filosofia
de:
a- David Hume
b- René Descartes
c- Immanuel Kant
d- Friedrich Nietzsche
15 – Em relação a Ética e Moral, analise as afirmações abaixo:
I – Não se diferem, porque ambas se fundamentam na obediência a normas,
costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos, buscando
fundamentar o modo de viver pelo pensamento humano;
II – A ética não se resume à moral, que geralmente é entendida como costume,
ou hábito, mas busca a fundamentação teórica para encontrar o melhor modo
de viver; a busca do melhor estilo de vida;
São afirmações corretas:
a- apena a I
b- apenas a II
c- ambas estão corretas
d- nenhuma das duas está correta
16 – David Hume desenvolveu ________________________ através de um
método experimental de raciocínio e concluindo que o ______________ é
desenvolvido através da experiência sensível do ser humano, a qual está
dividida em duas partes: impressões e ideias.
A alternativa que preenche respectivamente e corretamente as lacunas é
a- a teoria do conhecimento e conhecimento;
b- o imperativo categórico e dever;
c- o método dedutivo e raciocínio;
d- a lei universal e princípio;
17 – O dualismo é um padrão recorrente de pensamento desde os primórdios
da filosofia, que busca compreender a realidade e a condição humana
dividindo-as em dois princípios básicos, antagônicos e dessemelhantes (p.ex.,
forma e matéria, essência e existência, aparência e realidade etc.). Uma outra
forma de abordagem do dualismo pressupõe que a mente:
a- Funciona de forma fechada, sem relação com o mundo;
b- É um conjunto de características e propriedades que emergem do cérebro;
c- É uma concepção independente do ser;
d- Não se relaciona com as propriedades cerebrais;

18– O Método Dedutivo surgiu na Grécia antiga, com o silogismo do filósofo
Aristóteles e também foi desenvolvido por Descartes, Spinoza e Leibniz e
progressivamente foi sendo utilizado em muitos campos do saber. Contrapondo
ao método dedutivo, há o método indutivo. Das características e definições do
método indutivo, marque a alternativa incorreta:
a- Não produz conhecimentos novos, suas conclusões são tiradas com base
nos conhecimentos já existentes e que estavam implícitos.;
b- É um conceito utilizado em diversas áreas e que está relacionado com as
distintas formas de raciocinar;
c- É um método baseado na indução, ou seja, numa operação mental que
consiste em se estabelecer uma verdade universal ou uma referência geral;
d- É aquele que parte de questões particulares até chegar a conclusões
generalizadas;
19. De acordo com a LDB, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a
matrícula das crianças na educação básica a partir de qual idade?
a) três anos.
b) quatro anos.
c) cinco anos.
d) seis anos.
20. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente: “Deixar o médico,
professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os
casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente, ocorrerá pena de:
a) reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos.
b) detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
c) detenção de seis meses a dois anos, e multa.
d) multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de
reincidência.

