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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
Processo seletivo 01/2019
Função: Professor de Filosofia
Português
Assim eu vejo a vida
A vida tem duas faces:
Positiva e negativa
O passado foi duro
mas deixou o seu legado
Saber viver é a grande sabedoria
Que eu possa dignificar
Minha condição de mulher,
Aceitar suas limitações
E me fazer pedra de segurança
dos valores que vão desmoronando.
Nasci em tempos rudes
Aceitei contradições
lutas e pedras
como lições de vida
e delas me sirvo
Aprendi a viver.
Cora Coralina
1-O poema acima demonstra:
I.
A amargura de uma senhora que nasceu em tempos rudes.
II. Revolta com a condição de ter nascido mulher
III. A opção de enxergar todos os tombos da vida como aprendizado
IV. Que tudo é aprendizado e vem para nos deixar mais fortes e preparados
Está correto em:
a) I e II
b) I, II e III
c) III e IV
d) I, II, III e IV
2-Tendo em vista a flexão nominal de número, assinale a alternativa em que a
palavra tem a mesma forma, no singular e no plural
a) Galo -de-briga.
b) Cotovelo
c) Arco-íris.
d) Envergadura.

3-Assinale a alternativa correta quanto ao emprego das formas verbais:
a) Quando ele ver o resultado final, ficará orgulhoso de nosso trabalho.
b) Ele interviu, o juiz já resolvera a questão.
c) Reaverem o sitio, pagarão a dívida.
d) Se virem essa bagunça, tomarão providências.
4- Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas da sentença
abaixo:
Mario agradeceu pelo lanche que Mônica ___ ofereceu. Pedro ___ da melhor
forma possível. Ele informou que André não ____ ajudou, nem ___ pediu nada.
a) o – fê-lo – o – lhe.
b) lhe – fi-lo – lhe – lhe.
c) lhe – fê-lo – o – lhe.
d) lhe – fê-lo – o – o.
5- Assinale a alternativa cujas palavras devem obrigatoriamente ser grafadas
com “x”, segundo a norma culta da língua:
a) frou_o; me_a; me_ilhão; en_ada.
b) pei_e; fei_e; ve_ame; _aveco.
c) fanto_e; _erife; en_aqueca; me_icano.
d) bru_a; fa_ina; li_o; fa_ada.
Conhecimentos Gerais:
6- Complete o Artigo 157 da Lei Orgânica de Lavrinhas
O Município aplicara, anualmente, nunca menos de _________________ da
receita resultante de impostos e das transferências recebidas do Estado e da
União na manutenção e no desenvolvimento do ensino
a) 55%- cinquenta e cinco por cento
b) 50 % cinquenta por cento
c) 70 % setenta por cento
d) 25% vinte e cinco por cento
7-Assinale a alternativa incorreta de acordo com a Lei Orgânica de Lavrinhas:
a) O Município promovera, mensalmente, o recenseamento de população
escolar e fará a chamada dos educandos.
b) O Município zelara por todos os meios ao seu alcance, pela
permanência do educando na escola.
c) O calendário escolar municipal será flexível e adequado as
peculiaridades climáticas e as condições sociais e econômicas dos
alunos.
d) Os currículos escolares serão adequados as peculiaridades do
Município e valorização de sua cultura e seu patrimônio histórico,
artístico, cultural e ambiental.

8-O município de Lavrinhas teve origem no povoado fundado por Honório
Fidélis do Espírito Santo e Manoel Novaes da Cruz, em 1828, em torno da
Capela de São Francisco de Paula, na localidade denominada Pinheiros. Este
povoado levou inicialmente o nome de:
a) Pinherinho
b) São Francisco de Paula dos Pinheiros
c) Lavrinhas
d) Queluz
9-A prefeitura de Lavrinhas informa que intensificou as ações contra a Dengue
na cidade e que trabalha incansavelmente para que município fique livre da
Dengue. O município recebeu 28 notificações de possíveis casos de Dengue
das quais 10 casos foram positivas, 5 negativas e as demais ainda estão em
análise no Instituto Adolfo Lutz.
Assinale a alternativa correta :Os casos estão concentrados no bairro:
a) Masivou
b) Capela do Jacu
c) Village Campestre
d) Pinheiros
10- Fundada em 1874, a estação ferroviária é um dos principais pontos da
cidade. Ela foi inaugurada
a) por Dom Pedro II
b) por Dom Pedro I
c) Pelos cafeeiros
d) Pelo Prefeito de Queluz

Conhecimentos Específicos:
11 – Segundo a LDB, a educação é direito subjetivo, e isso quer dizer que o
acesso ao ensino fundamental é obrigatório e gratuito. A matrícula da criança
na educação básica é obrigatória a partir de:
a- 3 anos
b- 4 anos
c- 5 anos
d- 6 anos
12 – Joana é professora no ensino fundamental e planejou uma atividade para
o primeiro dia letivo, na qual os alunos teriam que trocar de lugar uns com os
outros, porém, um de seus alunos era cadeirante. Segundo a política nacional
na perspectiva da educação inclusiva, a maneira correta de Joana lidar com
situação é:
a- Cancelar a atividade;
b- Continuar a atividade, e pedir para que o aluno cadeirante aguarde o fim da
atividade no canto da sala;
c- Adaptar a atividade para que o aluno cadeirante também possa participar;
d- Pedir para que o aluno cadeirante aguarde o final da atividade na diretoria
para que ele não se sinta constrangido;

13- A frase “o objetivo principal de toda a reflexão é o conhecimento da
verdade” é atribuída a:
a- Sócrates
b- Aristóteles
c- Tales
d- Platão
14 – Em relação ao pensamento filosófico, analise as afirmações:
I - É um conjunto de conhecimentos prontos, um sistema acabado, fechado em
si mesmo;
II – É uma forma de observar a realidade que procura pensar os
acontecimentos além da sua aparência imediata;
São afirmações corretas:
a- apena a I
b- apenas a II
c- ambas estão corretas
d- nenhuma das duas está correta
15 – A área da filosofia que se ocupa do estudo dos valores humanos como a
ética, a política, a estética e a religião é a:
a- Ontologia
b- Entomologia
c- Metafísica
d- Axiologia
16 – Tratando-se do ensino da filosofia, analise as afirmações abaixo:
I - A Filosofia na sala de aula representa a contribuição da educação para
formar um novo tipo de homem e uma nova sociedade;
II- A Filosofia é uma disciplina que tem como característica o pensamento
lógico, o pensamento reflexivo, o pensamento crítico e o pensamento criativo;
São afirmações corretas:
a- apena a I
b- apenas a II
c- ambas estão corretas
d- nenhuma das duas está correta
17 – O imperativo ____________________ em Kant é uma forma a priori, pura,
independente do útil ou prejudicial. É uma escolha voluntária racional, por
finalidade e não causalidade. Superam-se os interesses e impõe-se o ser
moral, o dever. O dever é o princípio supremo de toda a moralidade.
A alternativa que preenche corretamente a lacuna é:
a- categórico
b- hipotético
c- moral
d- arbítrio

18 – A Teoria do Conhecimento foi desenvolvida através de um método
experimental de raciocínio e concluindo que o conhecimento é desenvolvido
através da experiência sensível do ser humano, a qual está dividida em duas
partes: impressões e ideias. O filósofo que desenvolveu a teoria do
conhecimento foi:
a- David Hume
b- René Descartes
c- Immanuel Kant
d- Friedrich Nietzsche
19 – Em relação ao dogmatismo, analise as afirmações abaixo:
I - é o conjunto de dogmas teológicos, isto é, de expressões bíblicas ou
pertencentes à hierarquia mais alta da igreja absolutamente indubitável;
II - é toda doutrina que afirma a capacidade do homem de atingir a verdade
absoluta e indiscutível, na filosofia é o pensamento contrário à corrente do
ceticismo que contesta a possibilidade de conhecimento total da verdade;
III - pode ser entendido como a possibilidade de conhecer a verdade,
compartilhando os mesmos fundamentos do ceticismo;
São afirmações corretas apenas:
a- I e II
b- II e III
c- I e III
d- I, II e III
20 – 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. Das
características e definições do método dedutivo, marque apenas a alternativa
incorreta:
a- É um processo de análise de informação que nos leva a uma conclusão;
b- É um conceito utilizado em diversas áreas e que está relacionado com as
distintas formas de raciocinar;
c- Parte da dedução formal tal que, postas duas premissas, delas, por
inferência, se tira uma terceira, chamada conclusão;
d- É aquele que parte de questões particulares até chegar a conclusões
generalizadas;

