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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

PROFESSOR DE 

ENSINO 

RELIGIOSO 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações 

veiculadas pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 

 

(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 

(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 

para depois do nome  com o qual se relaciona 

não provoca  alteração de sentido. 

(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 

(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 

verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 

derivação imprópria. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 

constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 

Nela está implícita a ideia de que: 
 

(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 
espelho não entendeu a pergunta desse 

último. 
(B) A personagem da primeira fala apresenta 

semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 
sentido de um outro texto da literatura infantil 
preexistente. 

(D) A ausência de interação entre as personagens 
foi resultante do uso de níveis de linguagem 
diferentes. 

 
15) Constitui uma afirmação correta sobre os 

elementos linguísticos do texto a indicada em 
 

(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 
verbo-nominal. 

(B) O plural de caráter é caráteres. 
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(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 

(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 
de verbo transitivo indireto. 

(E)  
 

 

 

16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 
 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Enquanto constituinte do primeiro nível de 
concretização curricular todas as afirmações 
sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), estão corretas, EXCETO. 
 
(A) Os PCNs são uma referência nacional para o 

ensino fundamental;  
(B) Os PCNs estabelecem uma meta educacional 

para a qual devem convergir as ações políticas 

do Ministério da Educação e do Desporto, tais 
como os projetos ligados à sua competência 

na formação inicial e continuada de 
professores, à análise e compra de livros e 
outros materiais didáticos e à avaliação 
nacional.  

(C) Os PCNs têm como função subsidiar a 

elaboração ou a revisão curricular dos Estados 
e Municípios, dialogando com as propostas e 
experiências já existentes, incentivando a 
discussão pedagógica interna das escolas e a 
elaboração de projetos educativos, assim 
como servir de material de reflexão para a 
prática de professores. 

(D) Os PCNs apresentam uma estrutura curricular 
completa, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais fechados e inflexíveis, uma vez que, 
por sua natureza, não exigem adaptações 
para a construção do currículo de uma 

Secretaria ou mesmo de uma escola.  

 
22) Para compreender a natureza dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, é necessário situá-los 
em relação a quatro níveis de concretização 
curricular considerando a estrutura do sistema 
educacional brasileiro. Analise as afirmações 
abaixo a partir desses quatros níveis: 

 
I. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

constituem o primeiro nível de concretização 
curricular são referência nacional para o 
ensino fundamental, além de estabelecem 
uma meta educacional para a qual devem 
convergir as ações políticas. 

II. O segundo nível de concretização diz respeito 
às propostas curriculares dos Estados e 

Municípios. 
III. O terceiro nível de concretização refere-se à 

elaboração da proposta curricular de cada 
instituição escolar, contextualizada na 

discussão de seu projeto educativo. 
IV. O quarto nível de concretização curricular é o 

momento da realização da programação das 
atividades de ensino e aprendizagem na sala 
de aula.  

 

Após análise das afirmações acima podemos 
concluir que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 
(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 
 
 
 
 
 

23) De acordo com os PCNs a avaliação:  

 

(A) É Considerada como elemento favorecedor da 

melhoria de qualidade da aprendizagem, 

deixando de funcionar como arma contra o 

aluno.  

(B) É assumida como parte integrante e 

instrumento de auto regulação do processo de 

ensino e aprendizagem, para que os objetivos 

propostos sejam atingidos. 

(C) Diz respeito não só ao aluno, mas também ao 

professor. 

(D) Não diz respeito ao próprio sistema escolar. 

 

24) Os objetivos propostos nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais concretizam as 

intenções educativas em termos de 

capacidades que devem ser desenvolvidas 

pelos alunos ao longo da escolaridade. Assim, 

tendo em vista uma formação ampla os 

objetivos se definem em termos de 

capacidades de: 

 

I. Ordem cognitiva 

II. Ordem física e afetiva 

III. De relação interpessoal e inserção social 

IV. De ética e estética 

 

Após análise dos itens acima podemos concluir 

que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretos  

(B) I, II, III e IV estão corretos. 

(C) Apenas II, III e IV estão corretos 

(D) Apenas I, III e IV estão corretos 

 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais indicam como objetivos do ensino 

fundamental que os alunos sejam capazes de: 

EXCETO 

 

(A) Compreender a cidadania como participação 

social e política, assim como exercício de 

direitos e deveres políticos, civis e sociais, 

adotando, no dia-a-dia, atitudes de 

solidariedade, cooperação e repúdio às 

injustiças, respeitando o outro e exigindo para 

si o mesmo respeito; 

(B) Adaptar-se de maneira crítica, responsável e 

supletiva nas diferentes situações sociais, 

utilizando o diálogo como forma de adiar 

conflitos e de tomar decisões individuais; 

(C) Conhecer características fundamentais do 

Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais como meio para construir 

progressivamente a noção de identidade 

nacional e pessoal e o sentimento de 

pertinência ao País; 

(D) Conhecer e valorizar a pluralidade do 

patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e 

nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças 

culturais, de classe social, de crenças, de 

sexo, de etnia ou outras características 

individuais e sociais; 

 

26) Assinale a alternativa que identifica 

corretamente um objetivo do ensino religioso 

na Educação Básica: 

 

(A) Na educação infantil, o ensino religioso 

objetiva, entre outros, conhecer os textos 

sagrados, orais e escritos, das diversas 

manifestações religiosas nas diferentes 

culturas.  

(B) Nos anos iniciais da educação fundamental, o 

ensino religioso objetiva, por exemplo, 

compreender as diferentes dimensões da vida, 

através da crença, da ciência e do 

conhecimento do sagrado.  

(C) Nos anos finais da educação fundamental, um 

dos objetivos do ensino religioso é conhecer o 

pluralismo religioso e a diversidade cultural 

como parte histórica de cada povo.  

(D) No ensino médio, o ensino religioso visa, entre 

outras coisas, identificar os símbolos das 

manifestações culturais e religiosas da vida 

cotidiana, percebendo sua relação com o 

transcendente.  

 

 

 

27) De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais indicam como objetivos do ensino 

fundamental que os alunos sejam capazes de: 

EXCETO 

 

(A) Saber utilizar diferentes fontes de informação 

e recursos tecnológicos para adquirir e 

construir conhecimentos 

(B) Aceitar a realidade sem formulação de 

questionamentos uma vez que a resolução 

dos problemas cabe à escola através de 

procedimentos e verificação adequados  

(C) Perceber-se integrante, dependente e agente 

transformador do ambiente, identificando seus 

elementos e as interações entre eles, 

contribuindo ativamente para a melhoria do 

meio ambiente. 

(D) Conhecer e cuidar do próprio corpo, 

valorizando e adotando hábitos saudáveis 

como um dos aspectos básicos da qualidade 

de vida e agindo com responsabilidade em 

relação à sua saúde e à saúde coletiva. 

 

28) De acordo com os aspectos legais citados no 

Art. 33 da LDB – 9.394/1996 e a Lei 9.475/97 

analise as afirmações abaixo: 

 

I. O Ensino Religioso é parte integrante da 

formação básica do cidadão; 

II. O Ensino Religioso é de matrícula facultativa; 

III. O Ensino Religioso será ministrado com 

respeito à diversidade cultural do Brasil, 

vedadas quaisquer formas de proselitismo; 

IV. O ensino religioso constitui disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 
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(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

29) De acordo com os aspectos legais citados no 

Art. 33 da LDB – 9.394/1996 e a Lei 9.475/97 

analise as afirmações abaixo: 

 

I. Os sistemas de ensino estabelecerão normas 

para a habilitação e admissão de professores 

para ministrar aulas de ensino religioso; 

II. Os sistemas de ensino regulamentarão os 

procedimentos para a definição dos conteúdos 

do ensino religioso; 

III. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, 

constituída pelas diferentes denominações 

religiosas, para a definição dos conteúdos do 

ensino religioso; 

IV. Os sistemas de ensino definirão os conteúdos 

do ensino fundamental baseados na religião 

católica visto que é a de maior número de 

seguidores no Brasil. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

30) O Judaísmo é uma religião que tem como 
protagonista não um indivíduo, mas um povo, 

o povo hebraico, o povo eleito, escolhido por 
Deus para iluminar todas as gentes. São 
crenças tradicionais do Judaísmo, EXCETO. 

 
(A) Deus é o criador de tudo que existe; Ele é um, 

não possui um corpo físico e apenas Ele deve 

ser louvado como a autoridade absoluta do 
universo. 

(B) Influência de Deus para desenvolver a mente 
é o caminho para a sabedoria que leva à 
liberdade pessoal. 

(C) Deus revelou os primeiros cinco livros da 
Bíblia hebraica a Moisés. Eles não serão 

modificados ou aumentados no futuro. 
(D) Deus se comunicou com o povo judaico 

através dos profetas, ele monitora as 
atividades dos humanos; Ele recompensa 
individualmente pelas boas obras e pune o 
mal. 

 

31) O Islamismo é uma religião monoteísta, 
revelada pelo último profeta - Maomé 
(Muhammad). O grande livro que serve de 

orientação para o mundo islâmico é 

denominado de: 

 
(A) Tripitaca. 
(B) Alcorão. 
(C) Bíblia. 
(D) Bagavagita. 
 

32) A proposta dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Religioso (PCNER) 

orienta a pluralidade da escola brasileira sobre 

os conteúdos curriculares a serem trabalhados 

nas aulas de Ensino Religioso. Dentre as 

alternativas a seguir, assinale a alternativa 

que apresenta os cinco eixos organizadores 

dos conteúdos. 

 

(A) Culturas e Religiões, Escrituras Sagradas, 

Teologias, Ritos, Ethos. 

(B) Escrituras sagradas; Filosofia; Teologia; 

Ciência da religião, Ritos. 

(C) Ritos; Ensino religioso; Filosofia; Teologia, 

Ethos. 

(D) Culturas e tradições; Escrituras Sagradas; 

Teologias; Ritos, Filosofia. 

 

33) Leia o texto abaixo e responda a seguinte 

pergunta: De qual tradição religiosa a filosofia 

do enunciado faz parte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Hinduísmo 

(B) Budismo 

A origem e o objeto, o princípio e o fim, 

simultaneamente, é Jesus Cristo. Não se trata 

de pura doutrina, ou de um movimento cuja 

autoria se deve a Cristo. Ele próprio está no 

centro dessa doutrina e da correspondente 

atitude religiosa. Jesus veio para revelar Deus, 

o Deus que tem poder soberano no mundo. 

Veio para dizer o que Deus pensa dos homens 

e quer dos homens. Veio para proclamar o que 

Deus espera fazer pelos homens. Veio, 

sobretudo, para anunciar redenção e graça e 

revelar uma nova criação.  
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(C) Judaísmo 

(D) Cristianismo 

 

 

 

 

34) Criado por um pedagogo, o Espiritismo surgiu 

na França no século XIX. Hoje, o Brasil possui 

a maior comunidade espírita do mundo. São 

bases de sua doutrina: EXCETO: 

 

(A) O espírito não sobrevive depois da morte e a 

reencarnação é apenas para poucos que em 

vida se tornaram bons 

(B) Considera a morte apenas uma etapa da 

evolução pessoal e que acredita na vida em 

outros planetas 

(C) Jesus Cristo não é o enviado de Deus a Terra. 

É apenas um espírito mais evoluído que serve 

de guia para toda a humanidade. 

(D) A morte de um ente querido, por mais 

dolorosa que seja, não deve ser encarada de 

forma absolutamente negativa. Muitas vezes, 

é apenas o encerramento de uma missão no 

mundo dos vivos. 

 

35) Para que se implante uma educação religiosa 

pluralista é preciso que a escola se 

compreenda como um projeto aberto, 

promotor de uma cultura de diálogo e 

comunicação entre grupos sociais e religiosos 

que se apresentam no seu cotidiano. 

Enquanto representação e comunicação o 

ensino deve: EXCETO: 

 

(A) Refletir sobre o sentido da atitude moral, 

como consequência do fenômeno religioso e 

expressão da consciência e da resposta 

pessoal e comunitária do ser humano. 

(B) Prever ministrar e sistematizar 

criteriosamente informações e conhecimentos 

religiosos, apenas de uma determinada crença 

através das tecnologias contemporâneas. 

(C) Colocar-se diante da linguagem religiosa, com 

suas particularidades/singularidades, em uma 

atitude de acolhimento e respeito. 

(D) Saber compreender a linguagem catequética, 

proclamativa e missionária das igrejas, ao 

mesmo tempo em que dela se distanciando 

para assumir uma reflexão isenta sobre a 

diversidade religiosa, estabelecendo relações, 

interações e conexões entre o conhecimento 

pessoal X religioso. 

 

36) Enquanto investigação e compreensão o 

ensino religioso na escola deve: 

 

I. Compreender o significado das afirmações e 

verdades de fé das tradições religiosas; 

II. Conhecer o direito a diferença na construção 

de estruturas religiosas que tem na liberdade 

o seu valor inalienável 

III. Saber apropriar-se do conhecimento religioso 

sistematizado, organizado e elaborado ao 

longo da história da humanidade, assumindo 

postura de tolerância, respeito, diálogo e 

reverência. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

Apenas I e II estão corretos 

(A) I, II e III estão corretos 

(B) Apenas II e III estão corretos 

(C) Apenas I e III estão corretos 

 

37) O professor de ensino religioso deve 

desenvolver competências capazes de 

mobilizar os educandos a compreensão das 

diferentes formas de manifestação do 

sagrado, na perspectiva das respostas que a 

humanidade elabora para as questões limites 

de vida e de morte, possibilitando:EXCETO 

 

(A) O desenvolvimento de respeito à diversidade 

(B) A relação entre identidade e diferenças 

(C) Convivência respeitosa e alteridade 

(D) Intolerância na resolução de conflitos 

 

38) Como nas demais disciplinas, no ensino 

religioso, é necessário pensar a 

operacionalização do trabalho docente. 

Considerando-se que o ato de construção do 

conhecimento se dá a partir da relação 

sujeito/objeto (no Ensino Religioso o sujeito-

aluno em relação ao objeto-fenômeno 

religioso), cabe ao professor munir-se de um 

instrumento (método) que o auxilie nessa 
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articulação. O tratamento didático dado a esta 

área do conhecimento segundo os PCNER, é: 

 

(A) Reflexão - Informação – Avaliação 

(B) Observação – Reflexão – Informação 

(C) Reflexão - Orientação – Informação 

(D) Observação - Reflexão – Avaliação 

 

39) O PCNER - Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Religioso – é um documento 

elaborado com o objetivo de sustentar a 

substituição do artigo 33 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional brasileira que 

versa sobre o Ensino Religioso nas Escolas 

Públicas. Trata-se de uma proposta inovadora 

para o Ensino Religioso que tem como 

principal característica a mudança do Ensino 

Religioso do campo religioso para o campo 

secular. Apresenta essa modalidade de ensino 

com caráter científico, epistemológico 

destituído de proselitismo. Seu objetivo 

principal é que os educandos e educadores 

envolvidos no ensino religioso tenham como 

ponto de reflexão o princípio da cidadania e do 

entendimento do outro; compreendendo que a 

religião corresponde a um conjunto de 

formulações e comportamentos que se 

referem a uma forma de conceber a realidade 

(social e natural).Para que este objetivo seja 

atingido, são necessárias ações por parte dos 

educadores e educandos. Os enunciados 

abaixo fazem parte destas ações, EXCETO. 

 

(A) Possibilitar a compreensão das relações 

homem / natureza / conhecimento/fé como 

processos que compõem o ser em sociedade 

(B) Analisar a diversidade social e cultural 

presente nas sociedades enquanto formas de 

identificação e pertencimento dos sujeitos a 

um dado grupo social 

(C) Valorizar o individualismo em detrimento do 

coletivo sem considerar a diferença enquanto 

lugar de crescimento e aprendizado 

(D) Compreender as diferentes manifestações que 

exprimem o fenômeno religioso no interior do 

processo histórico da humanidade 

 

 

 

 

 

40) Os símbolos religiosos, presentes em todas as 

religiões, representam o sagrado, a fé, a 

esperança, a natureza, a vida, o universo e se 

tornaram tradicionais entre seus fiéis uma vez 

que funcionam como elementos poderosos. 

Analise as imagens dos símbolos abaixo e 

assinale a alternativa que identifica a religião 

dos mesmos respectivamente. 

 

           1               2              3                4 

 

(A) Hinduísmo – Judaísmo – Budismo – Taoísmo 

(B) Islamismo – Hinduísmo – Taoísmo – Budismo 

(C) Wicca – Hinduísmo – Budismo – Taoísmo 

(D) Taoísmo – Budismo – Judaísmo - Hinduísmo 

 

 

    


