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ESTADO DO MARANHÃO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

115 – PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 

 

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.  
 

Português Conhecimentos Pedagógicos Conhecimentos 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. 

04- 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.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA 

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

 

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

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

As questões de números 1 a 4 referem-se ao texto que segue. Leia-o com atenção. 

 

Estar em todas, ser ninguém. 
 

 Há um momento em que você se destaca do mundo dos anônimos. É quando tem o nome nas 

legendas. Muitos têm nome, no entanto ficam numa posição incômoda, perigosa. É quando o leitor 

pergunta: esse quem é? O que é? O que faz? 

 Se não existe resposta, depois de algum tempo você entra para a catalogação perigosa de quem 

está em todas e não é nada. Torna-se uma daquelas pessoas simpáticas, sorridentes, animadas, 

divertidas, bem vestidas, que descolam convites para todos os acontecimentos, frequentam, mas não 

têm ofício, profissão, carreira, função específica. Frequentam, são colunáveis. 

 Outro dia, ouvi uma definição que me enregelou: 

 “Toda corte tem seus bobos, os reis tinham, os poderosos hoje têm”.  

 Palhaços modernos fazem gracinhas, alegram o ambiente, distraem, sabem servir a uma mulher, 

acender um cigarro, dançam todos os ritmos, do bolero ao Techno, estão informados de tudo, navegam 

na internet, assinam revistas econômicas, discorrem sobre as tendências atuais, conhecem palavras 

recém-criadas. [...] 

 Uma pessoa realmente famosa tem de tomar cuidado para não se misturar. Deve aceitar os bobos 

da corte, mas se puder evitar a convivência, melhor. Eles dirão que são seus amigos. 

 Todavia, os que participam do jogo possuem um acordo, um gentlemen’s agreement em que a 

fraude é aceita e compreendida e como tal elogiam a audácia, admiram a artimanha. 

 Os que participam dessas manobras sabem separar o que é real do que é sucesso/paranoia da 

mídia, síndrome de aparecer. 

 Nessa vida é que pretendo penetrar, nesse covil, como li um dia.  

 Para me debater contra as intrigas e também fazê-las. Para armar ciladas para os meus inimigos, 

porque dentro dessa profissão há muitos, todos se pegam se enganam [...] montam armadilhas. 

 É uma batalha que não permite acomodação, passividade, conformismo, conforto, a menos que 

você seja autodestruidor e se condene ao fracasso. 

 Deve-se acordar planejando o dia, dormir programando o “Day after”, porque o tempo inteiro é um 

“Day after, and after, after”. 

 O que mata, o suicídio lento, o envenenar gradual é a vida que levo agora. Quando não sou nada 

sendo. Passo o dia a imaginar, a montar estratégias que me permitam ser o que pretendo. 

 Sofro o que poucos seres humanos sofreram, recolhido a este camarim 101, indigno, ainda que 

bastante espaçoso, quase uma suíte, rodeado de livros e cadernos que abrigam o organograma 

perfeito para o vir a ser. 

 Como adoraria ver a imprensa falando mal de mim. As fofocas correndo, as discussões, o tema das 

mesas.  

[...] 
  

  BRANDÃO, Ignácio de Loyola. O anônimo célebre. São Paulo: Global, 2002. Pg.14-6. 
 

Vocabulário: gentlemen’s agrément: acordo de cavalheiros 

                    day after: dia seguinte 
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01) Em todas alternativas a palavra destacada 

está corretamente interpretada, de acordo 

com o seu sentido no texto, exceto em: 

 

(A) “...a fraude é aceita e compreendida e como 

tal elogiam a audácia...” (= OUSADIA) 

(B) “...assinam revistas econômicas, discorrem 

sobre as tendências atuais...”                                        

(= CONVERSAM) 

(C) “Há um momento em que você se destaca 

do mundo dos anônimos.”    (= SOBRESSAI) 

(D) “Outro dia, ouvi uma definição que me 

enregelou...” (= COMOVEU) 

 

02) Leia as afirmações a respeito do texto: 

 

(A) “Estar em todas, ser ninguém” refere-se às 

pessoas que, como “bobos da corte”, 

frequentam e animam festas importantes, 

são fotografadas, mas não têm identidade. 

(B) Em “Passo o dia a imaginar, a montar 

estratégias que me permitam ser o que 

pretendo”, o narrador mostra a sequência de 

ações realizadas por ele para chegar à fama. 

(C) O narrador vive um conflito, deseja ser 

famoso, convivendo com a angústia 

causada por esse desejo. 

(D) No 5º parágrafo, o narrador usa o termo 

“palhaços modernos” para caracterizar as 

artistas circenses. 

 

03) Marque a alternativa que, em relação ao 

narrador, não é adequada. 

 

(A) Conhece as estratégias envolvidas na busca 

pela fama. 

(B) Deseja o sucesso a qualquer preço. 

(C) O provérbio “Falem mal, mas falem de mim” 

ilustra o ponto de vista do narrador de se 

manter em evidência a qualquer custo. 

(D) Teme ser criticado. 

 

 

 

 

 

04) A alternativa em que ocorrem palavras que 

contêm, na sequência, dígrafo e encontro 

consonantal é: 

 

(A) sorridentes – palhaço. 

(B) armar–  recolhido. 

(C) pessoa – palavras.  

(D) ritmos – melhor. 

 

05) Marque a alternativa incorreta:  

 

(A) A divisão silábica das palavras ritmo, 

admiram, indigno é: rit-mo, ad-mi-ram, in-

dig-no. 

(B) As palavras ambiente e sorridentes 

possuem, respectivamente, 8 e 10 fonemas. 

(C) As palavras poderoso e espaçoso sofrem 

alteração de timbre da vogal tônica quando 

flexionadas no plural. A essa mudança de 

som dá-se o nome de metafonia. 

(D) De acordo com a nova reforma ortográfica, 

as palavras paroxítonas com ditongo aberto 

“ei” e “oi” perdem o acento, como é o caso 

do vocábulo paranoia.  

 

06) Preencha a coluna II de acordo com a 

coluna I, considerando as expressões 

sublinhadas, e assinale a opção que indica a 

função sintática correta, na sequência de 

cima para baixo: 

 

COLUNA I                             

1. sujeito                         

2. vocativo                      

3. objeto direto                

4. objeto indireto             

 

COLUNA II 

 ) Na avenida principal, os guardas multavam 

alguns carros. 

 ) Você não acredita em sua própria 

capacidade. 

 ) Viajará para a Estação Espacial, um robô 

de última geração. 

 ) Acredito, jovens, que uma participação 

crítica é o caminho para um país melhor. 
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(A) 3 – 6 - 5 – 1.  

(B) 3 – 4 – 1 – 2. 

(C) 5 – 6 – 1 – 3. 

(D) 5 – 4 – 6 – 3. 

 

07) Do ponto de vista sintático, o termo 

destacado em cada alternativa exerce a 

função de complemento nominal, exceto 

em:  

 

(A) O vaso de porcelana foi comprado na 

China. 

(B) Os torcedores do time adversário tinham 

confiança na vitória. 

(C) A descoberta de fraudes no sistema 

financeiro prejudicou muitos bancos. 

(D) As críticas ao candidato prejudicaram sua 

campanha. 

 

08) O pronome pessoal está incorretamente 

empregado na opção: 

 

(A) Entre mim e ti não há desentendimentos. 

(B) Ioga é fundamental para eu me sentir bem. 

(C) Ela tinha certeza de que não podia levar a 

bolsa consigo. 

(D) Algumas divergências aconteceram entre eu 

e tu. 

 

09) Dos termos destacados nas frases abaixo, o 

único que está inadequado ao contexto 

ocorre em: 

 

(A) O réu foi absolvido da acusação. 

(B) O juiz expediu um mandato de busca e 

apreensão na casa do suspeito do roubo. 

(C) O pedido de transferência do curso foi 

deferido pela secretaria da Universidade. 

(D) O Titanic imergiu nas águas frias do 

Oceano Atlântico 

 

10) Os períodos abaixo apresentam diferenças 

de pontuação. Assinale a letra que 

corresponde ao período de pontuação 

correta, de acordo com as normas da língua 

padrão. 

 

(A) “A gentileza é difícil, de ser encontrada mas 

é fácil de ser identificada e acompanha 

pessoas generosas e desprendidas; que se 

interessam em contribuir para o bem do 

outro e da sociedade.” 

(B) “A gentileza é difícil de ser encontrada, mas 

é fácil de ser identificada, e acompanha 

pessoas generosas e desprendidas, que se 

interessam em contribuir para o bem do 

outro e da sociedade.” 

(C) “A gentileza é difícil de ser encontrada; mas 

é fácil de ser identificada e acompanha 

pessoas generosas e desprendidas que, se 

interessam em contribuir, para o bem do 

outro e da sociedade.” 

(D) “A gentileza, é difícil de ser encontrada mas 

é fácil de ser identificada; e acompanha 

pessoas generosas e desprendidas que se 

interessam, em contribuir, para o bem do 

outro e da sociedade.” 

 

11) Observe as orações abaixo: 

 

I. Houve duas guerras mundiais. 

II. Come-se muito bem nesse restaurante 

italiano. 

III. Neste setor da fábrica trabalha-se em três 

turnos. 

IV. Procuraram você ontem à noite. 

 

O sujeito está indeterminado: 

(A) somente em I. 

(B) somente em II e IV. 

(C) somente em III. 

(D) somente em I, III e IV. 

 

12) Leia o poema abaixo, de Cora Coralina: 

 

 
“Não te deixes destruir… 

Ajuntando novas pedras 

E construindo novos poemas. 

Recria tua vida, sempre, sempre. 

Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. 

Faz de tua vida mesquinha 

um poema.” 
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Os verbos destacados no poema encontram-se: 

(A)  dois deles no modo indicativo e os outros 

dois no modo subjuntivo. 

(B)  todos no modo imperativo. 

(C)  todos no modo subjuntivo. 

(D)  um deles no modo indicativo e os outros três 

no modo imperativo. 

 

13) Identificar a sílaba mais forte da palavra é 

uma questão de prosódia. Assinale a 

alternativa em que está destacada a sílaba 

errada, como se fosse a tônica: 

 

(A) Cateter, fortuito. 

(B) Gratuito, ibero. 

(C) Recorde, filantropo. 

(D) Ureter, Nobel 

 

14) Leia o seguinte texto: 

 

“Na hora de fazer a fa___ina, usar apenas a 

quantia necessária de detergentes, _________ e 

produtos de limpe___a em geral, é outra maneira 

de economizar, _________ vamos precisar de 

menor quantidade de água para en___aguar.” 

 

O correto e respectivo preenchimento das 

lacunas encontra-se na alternativa: 

(A)  ch, sabãos, s, porque, ch. 

(B)  ch, sabões, z, por que, x. 

(C)  x, sabãos, s, por que, ch.                               

(D)  x, sabões, z, porque, x. 

 

15) Assinale a alternativa em que a ortografia 

está incorreta: 

 

(A) Ensaboar 

(B) Esfarelar 

(C) Desaumado 

(D) Lobisomem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Para desenvolvimento da escola é 

importante que os professores expliquem 

aos alunos os objetivos das lições e da 

matéria numa linguagem simples e clara.  No 

contexto do “ensino e aprendizagem” essa 

caracterização pode ser corretamente 

associada ao seguinte requisito: 

 

(A) Currículo organizado e articulado. 

(B) Proteção do tempo de aprendizagem do 

aluno. 

(C) Práticas efetivas dentro de sala de aula. 

(D) Estabelecimento de normas e regulamentos 

escolares. 

 

17) No âmbito da Gestão Educacional, para 

descrever e analisar o cenário educacional 

da Gestão Democrática: Articulação e 

Desenvolvimento dos Sistemas ou Redes de 

Ensino, um Gestor Municipal de Educação 

deve utilizar o seguinte indicador: 

 

(A) Quantidade suficiente de professores. 

(B) Critérios para escolha da direção escolar. 

(C) Quantidade de profissionais de serviço e 

apoio escolar. 

(D) Cálculo anual/semestral do número de 

remoções e substituições, especialmente de 

professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                                                                

QUESTÕES DE 16 A 20 
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18) Para desenvolvimento da escola é 

importante que os professores definam com 

o diretor e supervisor/orientador pedagógico 

a metodologia de ensino a ser seguida na 

escola.  No contexto do “ensino e 

aprendizagem” essa caracterização pode 

ser corretamente associada ao seguinte 

requisito: 

 

(A) Avaliação contínua do rendimento dos 

alunos. 

(B) Disponibilidade e utilização de recursos 

didático-pedagógicos. 

(C) Deveres de casa frequentes e consistentes. 

(D) Currículo organizado e articulado. 

 

19) É importante que a comunidade escolar 

possa fazer cumprir as normas disciplinares 

relativas a direitos e deveres de todos os 

elementos da comunidade escolar, dentro 

dos parâmetros do Regimento Escolar e da 

legislação em vigor. No âmbito da gestão 

democrática, essa atribuição: 

 

(A) Compete ao Conselho Escolar. 

(B) Cabe exclusivamente ao grupo discente. 

(C) Constitui prerrogativa da Secretaria 

Municipal de Educação. 

(D) Compete apenas ao Gestor Escolar. 

 

20) Para desenvolvimento da escola é 

importante que os professores passem 

dever de casa sempre que necessário aos 

seus alunos.  No contexto do “ensino e 

aprendizagem” essa caracterização pode 

ser corretamente associada ao seguinte 

requisito: 

 

(A) Gestão do pessoal docente e não-docente. 

(B) Formação e desenvolvimento docente. 

(C) Deveres de casa frequentes e consistentes. 

(D) Instalações adequadas da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 CARGO: PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO                                                                                Página 8 de 13 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 
 

21) No período colonial brasileiro a educação 

estava alicerçada entre três esferas 

institucionais que eram: 

 

(A) A Escola, a Igreja e a Sociedade 

política/econômica. 

(B) A Escola, a Igreja e a Filosofia. 

(C) A Escola, a Igreja e o Socialismo. 

(D) A escola, a Igreja e o Comunismo. 

 

22) O conhecimento religioso, objeto da área de 

Ensino Religioso, é produzido no âmbito das 

diferentes áreas do conhecimento científico 

das Ciências Humanas e Sociais, 

notadamente da(s) Ciência(s) da(s) 

Religião(ões). Essas Ciências investigam a 

manifestação dos fenômenos religiosos em 

diferentes culturas e sociedades enquanto 

um dos bens simbólicos resultantes da 

busca humana por respostas aos enigmas 

do mundo, da vida e da morte. De modo 

singular, complexo e diverso, esses 

fenômenos alicerçaram distintos sentidos e 

significados de vida e diversas ideias de 

divindade(s), em torno dos quais se 

organizaram cosmovisões, linguagens, 

saberes, crenças, mitologias, narrativas, 

textos, símbolos, ritos, doutrinas, tradições, 

movimentos, práticas e princípios éticos e 

morais. Os fenômenos religiosos em suas 

múltiplas manifestações são parte integrante 

do substrato cultural da humanidade. 

 

(A) Cabe ao Ensino Religioso tratar os 

conhecimentos religiosos a partir da ótica do 

catolicismo. 

(B) O ensino religioso busca a afirmação de 

somente uma religião, com base no 

cristianismo. 

(C) Pode-se apresentar no Ensino Religioso, a 

convicção da fé cristã em detrimento a 

outros cultos e culturas. 

 

 

 

 

 

 

(D) Cabe ao Ensino Religioso tratar os 

conhecimentos religiosos a partir de 

pressupostos éticos e científicos, sem 

privilégio de nenhuma crença ou convicção. 

Isso implica abordar esses conhecimentos 

com base nas diversas culturas e tradições 

religiosas, sem desconsiderar a existência 

de filosofias seculares de vida. 

 

23) Assinale a alternativa correta: 

 

(A) O Ensino Religioso adota a pesquisa e o 

diálogo como princípios mediadores e 

articuladores dos processos de observação, 

identificação, análise, apropriação e 

ressignificação de saberes, visando o 

desenvolvimento de competências 

específicas. 

(B) O Ensino Religioso adota a pesquisa e o 

diálogo como princípios autoritários e nos 

processos de observação, identificação, 

análise, apropriação e ressignificação de 

saberes, visando o desenvolvimento de 

competências específicas. 

(C) O Ensino Religioso aborda a crença dos 

seus seguidores como princípios de 

alienação, identificação, análise, 

apropriação e ressignificação de saberes, 

em detrimento do desenvolvimento de 

competências específicas. 

(D) O Ensino Religioso adota a pesquisa ou o 

diálogo como princípios mediadores e 

articuladores dos processos de observação, 

identificação, análise, apropriação e 

ressignificação de saberes, em detrimento 

do desenvolvimento de competências 

específicas. 

 

24) O Ensino Religioso busca construir, por meio 

do estudo dos conhecimentos religiosos e 

das filosofias de vida: 

 

(A) Atitudes de apadrinhamento e respeito aos 

iguais. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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(B) Atitudes de crescimento e respeito ao 

autoritarismo. 

(C) Atitudes de reconhecimento e respeito às 

alteridades. 

(D) Atitudes de enriquecimento e lucro das 

igrejas. 

 

25) Dentre as competências previstas na Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC, 

assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Conhecer os aspectos estruturantes das 

diferentes tradições/movimentos religiosos e 

filosofias de vida, a partir de pressupostos 

científicos, filosóficos, estéticos e éticos. 

(B) Compreender, valorizar e respeitar as 

manifestações religiosas e filosofias de vida, 

suas experiências e saberes, em diferentes 

tempos, espaços e territórios. 

(C) Analisar as relações entre as tradições 

religiosas e os campos da cultura, da 

política, da economia, da saúde, da ciência, 

da tecnologia e do meio ambiente. 

(D) Conviver somente com as crenças, 

pensamentos, convicções, modos de ser e 

viver seguidos pelo professor. 

 

26) Qual é um dos grandes desafios da escola e 

da disciplina de Ensino Religioso? 

 

(A) Instigar o aluno ao crescimento intelectual 

seletivo, que o delimita a acreditar somente 

em um segmento da religião. 

(B) Efetivar uma prática de ensino voltada para 

a superação do preconceito religioso, como, 

também, desprender-se do seu histórico 

confessional catequético, para a construção 

e consolidação do respeito à diversidade 

cultural e religiosa. 

(C) Um Ensino Religioso de caráter doutrinário. 

(D) Criar um senso comum entre os alunos, de 

que somente as doutrinas baseadas no 

catolicismo são corretas. 

 

 

 

 

27) Podemos dizer que existem duas maneiras 

de leitura interpretativa dos livros sagrados, 

que são: a partir de sua literalidade ou a 

partir de estudos. A leitura a partir da 

literalidade é entender que os textos 

sagrados não possuem nenhum tipo de erro, 

pois são escrituras inspiradas pelo divino. 

Assinale a alternativa correta: 

 

(A) A leitura a partir de estudos é a busca do 

significado: o estudo da história do 

nascimento dos textos, o estudo da 

composição dos próprios textos de sua 

sociedade e da sua cultura, o estudo da 

língua em que os textos foram escritos, os 

estudos do gênero literário do texto que 

podem aparecer como uma linguagem 

mitológica, uma saga, uma crônica, uma 

doutrina, um poema, etc. 

(B) A leitura a partir de estudos é a busca do 

significado: o estudo da história do 

nascimento dos textos, o estudo da 

composição dos próprios textos de sua 

sociedade e da sua cultura, 

desconsiderando –se o estudo da língua em 

que os textos foram escritos, os estudos do 

gênero literário do texto que podem aparecer 

como uma linguagem mitológica, uma saga, 

uma crônica, uma doutrina, um poema, etc. 

(C) A leitura a partir de estudos é a busca do 

significado: o estudo da história do 

nascimento dos textos, o estudo da 

composição dos próprios textos de sua 

sociedade e da sua cultura, o estudo da 

língua em que os textos foram escritos, os 

estudos do gênero literário do texto que 

podem aparecer como uma linguagem 

mitológica, uma saga, uma crônica, uma 

doutrina, um poema, etc. 

(D) Há um sentindo objetivo imposto pelo texto, 

que não demanda esforços particulares de 

interpretação, por ser, cada um dos textos, 

visto como revelação direta de Deus. 
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28) Um novo paradigma para o ensino religioso 

está surgindo: em primeiro momento 

tínhamos o ensino religioso confessional 

com a metodologia Interconfessional, 

entretanto percebe-se atualmente que o 

ensino religioso deve acompanhar a 

pluralidade religiosa e social que temos em 

nossa sociedade.  

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) O ensino religioso passa a ser visto a partir 

do aspecto Fenomenológico a religiosidade 

como um todo. 

(B) O ensino religioso deixa de ser doutrinário, 

porém é individualista e autoritário. 

(C) O ensino religioso atualmente apresenta um 

aprimoramento das doutrinas cristãs, em 

detrimento a outras crenças. 

(D) No ensino religioso, todas as crenças são 

desqualificadas quando comparadas ao 

catolicismo. 

 

29) Existe atualmente, desenvolvido nas escolas 

públicas um tipo de ensino não admite 

proselitismo religioso, preconceito ou 

qualquer tipo de manifestação que impeça 

os alunos a professarem seus credos 

religiosos ou mesmo não professarem credo 

algum. Assinale a alternativa correta: 

 

(A) Supra-doutrinario. 

(B) Doutrinário. 

(C) Autoritário. 

(D) Supra-confessional. 

 

30) Assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Possibilitar ao educando, a percepção da 

dimensão transcendente inerente a natureza 

humana. 

(B) Desenvolver a capacidade reflexiva/crítica 

aguçando a razão e demais dimensões 

humanas para uma visão mais abrangente 

do mundo. 

(C) Proporcionar vivências que sirvam para 

estagnar o significado dos valores e 

princípios éticos cristãos para a vida. 

(D) Salientar a pluralidade da vida e o fato da 

interdependência como condições próprias 

ao nosso meio e ao nosso viver. 
 

31) O foco da disciplina de Ensino Religioso não 

é converter os alunos a uma determinada 

religião, nem fazer com que eles tenham fé 

num determinado “deus”. Assinale a 

alternativa correta: 
 

(A) Como disciplina, em sala de aula, o Ensino 

Religioso visa um despertamento da 

religiosidade dos alunos, desde infância à 

adolescência. 

(B) Como disciplina, o Ensino Religioso busca o 

entendimento dos alunos frente as 

diferenças crenças e doutrina-los nos 

preceitos hinduísmo. 

(C) O ensino religioso, prega a unilateralidade 

nas religiões, afirmando a existência de 

somente um Deus. 

(D) A disciplina de Ensino Religioso tem como 

objetivo, segregar as comunidades em suas 

diferentes crenças. 
 

32) De acordo com a LDB 9394/96 (lei nº 9475), 

assinale a alternativa correta: 
 

(A) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, 

é parte integrante da formação básica do 

cidadão e constitui disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino 

fundamental, assegurado o respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil, 

vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

(B) O ensino religioso, de matrícula facultativa, 

é parte integrante da formação básica do 

cidadão e constitui disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino 

fundamental, assegurado o respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil, 

vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

(C) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, 

é parte integrante da formação básica do 

cidadão e constitui disciplina extracurricular 

aos horários normais das escolas públicas 

de ensino fundamental, assegurado o 

respeito à diversidade cultural religiosa do 

Brasil, vedadas quaisquer formas de 

proselitismo. 
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(D) O ensino religioso, de matrícula facultativa, 

é parte integrante da formação básica do 

cidadão e constitui disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino 

médio, assegurado o respeito à diversidade 

cultural religiosa do Brasil, vedadas 

quaisquer formas de proselitismo. 

 

33) A escola é a instituição que urge, por conta 

de sua autonomia, que é garantida em lei 

com relação aos seus princípios e objetivos, 

ser lugar onde cultura, saberes e educação 

desempenhem importante papel na relação 

com a manifestação do pluralismo religioso, 

marca indelével do povo brasileiro. E é esse 

mesmo pluralismo que impõe que haja 

espaço para que o aparato cultural 

desenvolvido por meio das religiões seja 

discutido, contudo privando-se: 

 

(A) Alienação. 

(B) Orientação. 

(C) Doutrinação. 

(D) Capacitação 

 

34) O Ensino Religioso nesse ambiente escolar, 

onde gerações são formadas, se faz 

necessário considerar, exceto: 

 

(A) Os valores de cada família dos estudantes, 

com suas diferentes visões de mundo, 

práticas de convivência, e propriamente 

crenças, não necessariamente religiosas. 

(B) A diversidade sociocultural da sociedade 

local, seus avanços e limites, suas 

contribuições e limitações. 

(C) A pessoalidade do corpo discente, traduzida 

nas histórias pessoais, gostos, escolhas, 

conhecimentos, emoções, que influencia e é 

influenciada pelos tópicos apresentados 

anteriormente. 

(D) A relação entre docentes e alunos deve ser 

autoritária. 

 

 

 

35) A individuação das manifestações religiosas, 

que revelam historicamente as diferentes 

concepções de divindade e formas de 

cultuar, é por vezes antagônica entre elas, 

contudo de acordo com a fenomenologia, 

esses fatores não são excludentes quanto 

ao conhecimento que ele possibilita acesso. 

Assinale a alternativa correta: 

 

(A) A disciplina deve se esquivar das análises 

que promovam a mera identificação, 

oposições ou juízo de valor, pois pretende 

uma ação transformadora com os aspectos 

do Fenômeno Religioso. 

(B) Através da individualização é impossível 

atingir a todos os alunos, pois o dificulta o 

entendimento e consequentemente aumenta 

a discriminação entre eles. 

(C) As discussões sobre a forma de cultuar das 

diversas religiões não devem ser abordadas 

no Ensino Religioso, pois causa conflitos de 

interesses. 

(D) A disciplina deve excluir os cultos pregados 

por cada religião, pregando o doutrinamento 

e a obediência praticada exclusivamente 

pelo catolicismo. 

 

36) A diversidade cultural refere-se aos 

diferentes costumes de uma sociedade, 

entre os quais podemos citar: vestimenta, 

culinária, manifestações religiosas, 

tradições, entre outros aspectos. A tradição 

e sua presença na sociedade baseiam-se 

em dois pressupostos antropológicos. 

Assinale a opção correta: 

 

(A) As pessoas são mortais e a não necessidade 

de haver um nexo de conhecimento entre as 

gerações. 

(B) As pessoas são imortais e a necessidade de 

haver um nexo de conhecimento entre as 

gerações. 

(C) As pessoas são mortais e a necessidade de 

haver um nexo de conhecimento entre as 

gerações. 
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(D) As crenças são mortais e a necessidade de 

haver um nexo de conhecimento entre as 

gerações. 
 

37) A Educação Religiosa se trata de uma 

disciplina descritiva e reflexiva que aborda 

os fundamentos, costumes e valores das 

religiões existentes. Os educadores dessa 

área abordam em suas aulas a importância 

e dimensão da liberdade religiosa, trazem a 

tona questionamentos e respostas 

existentes, analisam o papel das tradições 

religiosas e a sua influência na estruturação 

e manutenção das diferentes culturas. 

Assinale a alternativa correta: 
 

(A) O objetivo da disciplina é propiciar a 

doutrinação do aluno acerca da realidade 

que o cerca, por meio de um posicionamento 

relacionado aos seus limites e linguagens 

simbólicas que fazem parte da igreja 

protestante. No ambiente escolar, o ensino 

religioso deve fundamentar-se nos princípios 

da cidadania e também na dissociação do 

outro. 

(B) O objetivo da disciplina é propiciar a reflexão 

do aluno acerca de sua individualidade, por 

meio de um posicionamento relacionado aos 

seus limites e linguagens simbólicas que 

fazem parte da sociedade. No ambiente 

escolar, o ensino religioso deve 

fundamentar-se nos princípios da igreja 

católica e também na compreensão do 

outro. 

(C) O objetivo da disciplina é propiciar a reflexão 

do aluno acerca da realidade que o cerca, 

por meio de um posicionamento relacionado 

aos seus limites e linguagens simbólicas que 

fazem parte da sociedade. No ambiente 

escolar, o ensino religioso deve 

fundamentar-se nos princípios da cidadania 

e também na compreensão do outro. 

 

 

 

 

 

(D) O objetivo da disciplina é propiciar a reflexão 

do aluno acerca da realidade que o cerca, 

por meio de um posicionamento relacionado 

aos seus limites e linguagens simbólicas que 

fazem parte da igreja luterana. No ambiente 

escolar, o ensino religioso deve 

fundamentar-se nos princípios da autoridade 

e também na repreensão do outro. 

 

38) O Ensino Religioso é considerado uma 

disciplina: 

 

(A) Descritiva e intuitiva. 

(B) Reflexiva e autoritarista. 

(C) Descritiva e reflexiva. 

(D) Reflexiva e individualista 

 

39) Os rituais religiosos são geralmente 

realizados coletivamente em espaços e 

territórios sagrados (montanhas, mares, rios, 

florestas, templos, santuários, caminhos, 

entre outros), que se distinguem dos demais 

por seu caráter simbólico. Esses espaços 

constituem-se em lócus de apropriação 

simbólico-cultural, onde os diferentes 

sujeitos se relacionam, constroem, 

desenvolvem e vivenciam suas identidades 

religiosas. Nos territórios sagrados 

frequentemente atuam pessoas incumbidas 

da prestação de serviços religiosos. 

Sacerdotes, líderes, funcionários, guias ou 

especialistas, entre outras designações, 

desempenham funções específicas: difusão 

das crenças e doutrinas, organização dos 

ritos, interpretação de textos e narrativas, 

transmissão de práticas, princípios e valores 

etc. Assinale a alternativa correta: 

 

(A) Os líderes exercem uma função pessoal e 

seus atos e orientações podem repercutir 

somente naqueles que se deixa influenciar. 

(B) Os líderes exercem uma função pública e 

seus atos e orientações podem repercutir 

sobre outras esferas sociais, tais como 

economia, política, cultura, educação, saúde 

e meio ambiente 
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(C) Os rituais religiosos realizados 

coletivamente têm sempre fundo político-

partidário visando uma adesão maior dos 

fieis as ideologias propostas por 

determinados entes políticos. 

(D) Os rituais religiosos tem puramente a 

intenção de atrair mais seguidores as igrejas 

e arrecadar fundos através do dizimo. 

 

40) Os mitos são outro elemento estruturante 

das tradições religiosas. Assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) Eles representam a tentativa de explicar 

como e por que a vida, a natureza e o 

cosmos foram criados. 

(B) Apresentam histórias dos deuses ou heróis 

divinos, relatando, por meio de uma 

linguagem rica em simbolismo, 

acontecimentos nos quais as divindades 

agem ou se manifestam. 

(C) O mito tem o papel de mostrar aos 

seguidores a posição da igreja frente aos 

acontecimentos gerados pelo âmbito 

político. 

(D) O mito é um texto que estabelece uma 

relação entre imanência (existência 

concreta) e transcendência (o caráter 

simbólico dos eventos). 

 


