
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

PROFESSOR DE FILOSOFIA 

ENSINO SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
  
1- A única frase em que o a deve receber um acento 
grave é: 
A) Esta notícia é igual a que ouvimos. 
B) Vamos a Roma e de La diretamente a Lisboa. 
C) As crianças se retiraram uma a uma. 
D) De segunda a sexta houve expediente normal. 
 
2- A única frase em que não há crase é: 
A) À noite gosto muito de ler. 
B) Ele fez uma promessa à Nossa Senhora de Fátima. 
C) O réu dirigiu-se à sala do Júri. 
D) Referiu-se àquilo que viu.  
 
3- Assinale a concordância falha: 
A) Vinte por cento dos alunos foram reprovados. 
B) Um quinto dos bens cabem ao menor. 
C) A maioria dos restaurantes estavam fechados. 
D) Um bando de papagaios pousaram na árvore. 
 
4- Assinale a alternativa em que há emprego 
incorreto entre mal e mau: 
A) Chegamos ao local, muito mau-cheiroso. 
B) Ele caiu de mau jeito. 
C)De um mau espera-se todo mal. 
D) Mau fazer é substantivação de fazer mal. 
 
5- Assinale a alternativa em que o plural está 
errado: 
A) Corrimãos, guarda-chuvas 
B) Noves, empadinhas 
C) Balãozinhos, cidadãos 
D) Amores-perfeitos, guardas-noturnos 
 
6-   Assinale a palavra cuja grafia está incorreta: 
A) Obcessão 
B) Deslizar 
C) Vazar 
D) Espontâneo 
 
7- A morfologia, segundo a Nomenclatura 
Gramatical Brasileira, trata da: 
A) Palavra, sua estrutura, forma e classificação 
B) Palavra, forma, classe e significação 
C) Formação, derivação e estrutura das palavras 
D) Estrutura, formação, flexões e classificação das 
palavras 
 
8- Assinale a alternativa com erro de concordância: 
A) Faltam fazer dois testes 

B) Faltam dois testes 
C) Retirou-se ele e seus amigos 
D) Vossa Senhoria é bondoso 
 
9- O romance A Hora dos Ruminantes, obra 
importante da Literatura Brasileira Contemporânea, 
foi escrita por: 
A) Dinah Silveira de Queiroz 
B) Antônio Olavo Pereira 
C) José J. Veiga 
D) João Guimarães Rosa 
 
10- Antônio Carlos Callado foi jornalista, romancista, 
teatrólogo e ensaísta contemporâneo. Uma de suas 
principais obras é o romance: 
A) A madona de Cedro 
B) A Estrela Sobe 
C) Rua do Sol 
D) Corpo Vivo 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- O atual Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Rio do Sul é o Vereador: 
A) Dionísio Maçaneiro 
B) Mário Miguel 
C) José Eduardo Rothbarth Thomé 
D) Roberto Schulze 
 
12- Os atuais Senadores da República pelo Estado de 
Santa Catarina são: 
A) Luiz Henrique da Silveira e Paulo Bauer 
B) Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner e 
Paulo Bauer 
C) Jorge Bornhausen, Luiz Henrique da Silveira e 
Paulo Bauer 
D) Luiz Henrique da Silveira e Cacildo Maldaner 
 
13- O Presidente da República, quando da eclosão 
do movimento revolucionário deflagrado em 31 de 
março de 1964 era: 
A) Jânio Quadros 
B) Juscelino Kubitscheck 
C) João Goulart 
D) Leonel de Moura Brizola 
 
14- A Lei dos Sexagenários foi promulgada em: 
A) 28 de setembro de 1885 
B) 28 de setembro de 1888 
C) 13 de maio de 1885 
D) 13 de maio de 1888 
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15- O livro Ágape do Padre Marcelo Rossi é o mais 
novo campeão de vendas em todo o Brasil. Assinale 
a alternativa que representa a origem do significado 
da palavra ágape: 
A) Amor Eterno 
B) Esmola entre os primeiros cristãos 
C) Qualquer refeição comunitária 
D) Banquete 
 
16- Assinale a alternativa que não representa uma 
das competências do Município de Rio do Sul, 
segundo o Artigo 5º da Lei Orgânica em vigor: 
A) Elaboração do plano plurianual 
B) Elaboração da lei das diretrizes orçamentárias 
C) A instituição e arrecadação dos seus tributos 
D) Manter o serviço de transporte coletivo 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul, a implementação de emendas a Lei 
Orgânica compete: 
A) Ao Poder Executivo Municipal 
B) Ao Prefeito Municipal com a aprovação da Câmara 
de Vereadores 
C) Exclusivamente à Câmara Municipal de Vereadores 
D) Por iniciativa da comunidade riosulense 
 
18- O índice de desenvolvimento social de Rio do 
Sul, segundo classificação SDM/SC é: 
A) Médio 
B) Baixo 
C) Alto 
D) Muito alto 
 
19- O ponto mais alto do território de Rio do Sul é: 
A) Serra do Mar 
B) Serra do Mirador 
C) Serra do Alto vale 
D) Serra do Miramar 
 
20- Ele morreu recentemente e foi escritor, poeta, 
desenhista, jornalista, humorista, tradutor, 
dramaturgo e cenografista. Seu nome é: 
A) Chico Anysio 
B) Millôr Fernandez 
C) Antônio Tabucdhi 
D) João Mineiro 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

21- Do ponto de vista das finalidades do Ensino 
Médio, estabelecidas no Artigo 35 da LDB, é 
INCORRETA a afirmativa: 
A) “A consolidação e o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos” (inciso 
I) 
B) “A preparação básica para o trabalho e a cidadania 
do educando, para continuar aprendendo” (inciso II) 
C) “O aprimoramento do educando, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da  autonomia 
intelectual e do pensamento crítico” (inciso III) 
D) “A desassimilação dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos” (inciso IV) 
 
22- Segundo o Prof. Dr. Ernesto Jacob Keim autor do 
trabalho “Ética e bem viver na educação e ensino de 
filosofia”, (Universidade Regional de Blumenau – 
FURB) argumenta que a ética é apresentada nesse 
texto como meio referencial para a educação na 
medida em que contribui para o entendimento de 
qual é o ETHOS de cada pessoa no contexto da vida 
planetária. Moral e ética apesar de serem 
diferenciadas estão intimamente vinculadas à vida 
humana e por isso devem ser analisadas e debatidas 
quanto aos seus pressupostos e fundamentos que 
lhes dão visibilidade e as tornam compreensíveis.  
Assim se pode dizer que tanto a ética quanto a 
moral são vinculadas diretamente pela cultura que 
permeia o cotidiano das pessoas e esse texto 
propõe que sejam debatidas e refletidas a partir de 
quatro aspectos:  
A) Poder, saber, ser e viver 
B) Respeitar, venerar, subjugar e viver 
C) Cultuar, dominar, apoiar e viver 
D) Saber, venerar, respeitar e viver 
 
23- Analisando ainda os quatro aspectos (da 
alternativa acima), apesar da subjetividade que lhes 
é natural, de certa forma indicam quatro 
possibilidades para conduzir essa reflexão, a qual se 
apóia em alguns aspectos que se considera 
relevantes nas interações sociais e vitais para 
viabilizar esse debate. Esses aspectos foram 
organizados a partir da ética social de Martinho 
Lutero enunciada na década de 1520 por ocasião da 
revolução luterana contra a Igreja Católica Romana 
e dos referenciais de libertação e autonomia 
propostos por Paulo Freire em sua obra na segunda 
metade do século XX.  
Assim NÃO temos que para a ética: 
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A) A habilitação das novas gerações deve superar a 
geração existente, no que se refere às ações que 
visam o bem comum e a integridade da vida 
B) A leviandade deverá ser característica da 
sociedade moderna e não devemos esperar por 
soluções mágicas, fantasiosas e espetaculares 
C) As ações humanas devem se caracterizar como 
compromisso radical pela vida, rompendo com o que 
gera miséria e marginalização 
D) O ser humano tem a tarefa inadiável de cuidar do 
mundo, protegendo todos os ambientes e todos os 
seus integrantes com todas as suas forças 
 
24- “A Sociedade, o Indivíduo e a Educação que 
Temos e Queremos”.  
(Por Rodiney Marcelo Braga dos Santos - Colunista 
Brasil Escola) 
I. Nossa perspectiva em relação à sociedade é 
estarmos inserida em uma sociedade mundial que 
não necessita mais de fronteiras, na qual todas as 
pessoas possam se deslocar livremente e existir em 
qualquer lugar o direito de permanência universal. 
II. Na Comunidade Primitiva, relacionando-se com a 
terra, com a natureza entre si as pessoas se 
educavam e educavam as novas gerações; não havia 
escola. Na Antiguidade, com o aparecimento de 
uma classe social ociosa, surge uma educação 
diferenciada, surge a escola. Só tinham acesso à 
escola as classes sociais ociosas, a maioria que 
produzia continuava se educando no próprio 
processo de produção e da vida. 
III. É na sociedade moderna que se forma a idéia de 
educação para formar cidadãos, escolarização 
universal, gratuita e leiga, que deve ser estendida a 
todos; a escola passa a ser a forma predominante da 
educação. 
IV. A superação dessa sociedade visa à formulação 
de um projeto emancipatório que pretende 
construir uma nova sociedade que vá além do valor, 
do dinheiro, da mercadoria, do trabalho, do Estado 
e da política. 
Assinale a alternativa correta: 
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas 
B) Todas as alternativas estão corretas 
C) Todas as alternativas estão incorretas 
D) Apenas as alternativas II e IV estão corretas 
 
25- No período Clássico (Renascença e 
Modernidade), a Filosofia se confundiu com o 
estudo da sabedoria entendida como um perfeito 
conhecimento de tudo o que o homem pode saber 

para conduzir sua vida (moral), para conservar sua 
saúde (medicina) e criar todas as artes (mecânica). 
Hoje, no período que chamamos de contemporâneo 
ou pós-moderno, a Filosofia recebe várias acepções, 
dentre as quais a INCORRETA é:  
A) Uma correspondência do ser na linguagem 
B) Análise crítica dos métodos utilizados nas ciências 
C) Instrumento de crítica às formas dominantes de 
poder, bem como da tomada de conscientização do 
homem inserido no mundo do trabalho 
D) A aversão é a verdadeira característica do filósofo 
 
26- A _________ ___________ possibilitou nova 
dimensão à técnica reflexiva da filosofia. Tudo que 
pode ser motivo do pensamento científico recai 
desde que se integre na estrutura de uma teoria, 
sob o domínio da axiomática e, portanto, da 
matemática. É que toda a teoria, segundo ele, é 
edificada sobre os indemonstráveis (axiomas). 
A) axiomática hilbertiana  
B) axiomática hegeliana 
C) axiomática mística 
D) axiomática sistemática 
 
27- Reflexões sobre o conhecimento científico 
(princípios, métodos, modelos, conceitos, etc). 
Questões compreendidas: O que é a verdade? As 
verdades científicas são infalíveis? Qual o papel do 
erro na ciência? Assinale a alternativa correta: 
A) Antropologia 
B) Ética 
C) Epistemologia 
D) Teoria do Conhecimento 
 
28- Um dos filósofos mais influentes do século XX, o 
pensador britânico de origem austríaca acreditava 
que o conhecimento, em especial o conhecimento 
científico, decorre da experiência individual e, 
assim, não pode ser verificado por meio do 
raciocínio indutivo. 
A) Karl Popper 
B) Orígenes 
C) Nicolau Copérnico 
D) Karl Jaspers 
 
29- É a denominação genérica dada a doutrinas que 
se caracterizam pela busca de um conhecimento de 
Deus e das coisas divinas a partir do 
aprofundamento da vida interior. Pretende obter tal 
conhecimento por via diferente daquela empregada 
pelos métodos racionalistas ou experimentais.  
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Como sistema de pensamento sincrético reúne, com 
base no hinduísmo e budismo, todas as religiões, a 
filosofia e as ciências, mas sem desprezar as 
aspirações místicas que se estendem pelas ciências 
ocultas. 
A) Alienação 
B) Misticismo   
C) Agnosticismo 
D) Teosofia 
 
30- Considerado durante muito tempo uma heresia 
cristã, possivelmente por sua influência sobre 
algumas delas, o _____________ foi uma religião 
que, pela coerência da doutrina e a rigidez das 
instituições, manteve firme unidade e identidade ao 
longo de sua história. Sua principal característica é a 
concepção dualista do mundo como fusão de 
espírito e matéria, que representam 
respectivamente o bem e o mal. 
A) Utilitarismo 
B) Maniqueísmo 
C) Hedonismo 
D) Atomismo 
 
31- "Só sei que nada sei." Com essas palavras 
Sócrates reagiu ao pronunciamento do oráculo de 
Delfos, que o apontara como o mais sábio de todos 
os homens. O pensador foi o primeiro do grande trio 
de antigos filósofos gregos, a estabelecer, na Grécia 
antiga, os fundamentos filosóficos da cultura 
ocidental. 
A) Platão 
B) Sócrates 
C) Aristóteles 
D) Sêneca 
 
32- _____________ rompeu com o aparato 
conceitual da escolástica medieval para edificar seu 
próprio sistema, e por isso é considerado um dos 
fundadores da filosofia moderna. 
A) René Descartes 
B) Platão 
C) Aristóteles 
D) Demóstenes 
 
33- Filosofia antiga (Séc. VII ao Séc. II a.C.): 
I. Compreende os períodos: pré-socrático, socrático 
ou clássico e helenístico. 
II. O fato marcante desse período foi a passagem do 
mundo tribal à polis (cidade-estado grega) 
determinando uma nova forma de pensar, antes  

predominantemente mítica. Essa transformação 
culmina com a figura do cidadão e do filósofo, em 
um  mundo antes marcado pelos desígnios divinos. 
III. Procura de um princípio fundamental (arché) 
para todas as coisas existentes, de modo que, 
explicar a Natureza, a Filosofia explica também a 
origem e as mudanças dos seres humanos. 
IV. Confiança do homem como um ser racional, 
capaz de conhecer a si mesmo e, portanto, capaz de 
refletir. 
Assinale a alternativa correta: 
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas 
B) Todas as alternativas estão corretas 
C) Apenas as alternativas I e IV estão corretas 
D) Apenas as alternativas II e IV estão corretas 
 
34- Filosofia Medieval (séc. II a.C. ao Séc. XIV) 
I. Compreende a Patrística e a Escolástica. 
Predominou num período em que a Igreja Romana 
dominava a Europa, organizava Cruzadas à Terra 
Santa e criava, à volta das catedrais, as primeiras 
universidades e escolas. 
II. Processo de desligamento entre o pensamento 
filosófico e o pensamento mítico. 
III. Tarefa religiosa de evangelização e defesa da 
religião cristã contra os ataques teóricos e morais 
que recebia dos antigos.  O objetivo era convencer 
os descrentes, tanto quanto possível, pela razão, 
para depois fazê-los aceitar a imensidão dos 
mistérios divinos acessíveis pela fé. 
IV. Possibilidade ou impossibilidade de atrair a sorte 
através da fé. 
Assinale a alternativa correta: 
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas 
B) Apenas as alternativas  II e III estão corretas 
C) Apenas as alternativas II e IV estão corretas 
D) Todas as alternativas estão corretas 
 
35- Assinale abaixo a alternativa referente ao 
filosofo considerado um dos maiores pensadores de 
todos os tempos e criador do pensamento lógico. 
A) Karl Marx 
B) Aristóteles 
C) Arthur Schopenhauer 
D) Friedrich Nietzsche 
 

36-  Segundo a LDB, no seu artigo 69, a União 
aplicará, anualmente, nunca menos de _________, e 
os estados, o Distrito Federal e os municípios, 
___________ por cento, ou o que consta nas 
respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da  
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receita resultante de impostos, compreendidas as 
transferências constitucionais, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino público: 
 A) Vinte, vinte e cinco 
 B) Vinte , dezoito 
 C) Dezoito, vinte e cinco             
 D) Dezoito, vinte 

 
37-  A Lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências é: 
 A) Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990          
 B) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
 C) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 
 D) Lei nº 5.021, de 09 de junho de 1966 

 
38- Constituem um referencial de qualidade para a 
educação no Ensino Fundamental em todo o País. 
Sua função é orientar e garantir a coerência dos 
investimentos no sistema educacional, socializando 
discussões, pesquisas e recomendações, 
subsidiando a participação de técnicos e professores 
brasileiros, principalmente daqueles que se 
encontram mais isolados, com menor contato com a 
produção pedagógica atual. Estamos falando: 
 A) Do Plano Político Pedagógico da escola 
 B) Do Plano Plurianual 
 C) Do Projovem 
 D) Dos Parâmetros Curriculares Nacionais          

 
39- É considerado o Patrono da Educação Brasileira 
e um dos mais brilhantes pensadores da história da 
Pedagogia no mundo, autor do livro Pedagogia do 
Oprimido: 
 A) Leonardo Boff 
 B) Paulo Reglus Neves Freire             
 C) Paschoal Lemme 
 D) Fernando de Azevedo 

 
40-  O Dia do Professor é comemorado em todo o 
país no dia 15 de outubro. Relacionado a esta data 
temos o Dia da Educação, que é comemorado: 
 A) 25 de maio 
 B) 25 de abril 
 C) 28 de abril            
 D) 28 de março 

 
 
 
 

 

 


