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CARGO: ENSINO RELIGIOSO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 04h00 (quatro) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (duas) 

Conhecimentos Específicos na Área de 

Educação 

04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos (Área de Atuação) 15 (quinze) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Analise os vocábulos em destaque nos cartuns, observe as afirmações e em seguida assinale a 

alternativa CORRETA:  

I – Os dois vocábulos pertencem à classe gramatical dos verbos. 

II – Os dois vocábulos são verbos da 2ª conjugação. 

III – Os dois verbos estão, respectivamente, na 1ª pessoa do singular e na 3ª pessoa do singular. 

IV – Os dois vocábulos estão no tempo presente. 

V – O primeiro vocábulo está no pretérito e o segundo no tempo presente. 

VI – O vocábulo é não é um verbo. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a alternativa VI. 

c) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas. 
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2 - Quanto ao emprego do gênero dos substantivos, assinale a alternativa que possuir a INCORRETA 

construção:  

a) O alface que você comprou estava fresquinho. 

b) O cônjuge ficou surpreso com a notícia.  

c) A testemunha afligiu-se após o depoimento. 

d) Sinto um dó quando vejo pessoas pedindo esmolas. 

e) O diabete foi revelado pelo exame. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Uma determinada escola resolveu adotar a média aritmética ponderada para calcular as médias 

finais de seus alunos, tendo como base as notas obtidas nos bimestres. As notas de um aluno dessa 

escola estão indicadas na tabela abaixo com os respectivos pesos. 

BIMESTRES 1º 2º 3º 4º 

PESOS 2 2 3 3 

NOTAS 6,5 5,5 7,5 6,5 

A média final desse aluno foi de: 

a) 6,30 

b) 6,50 

c) 6,45 

d) 6,60 

e) 6,259 

4 - Um corretor de imóveis recebeu R$ 3 400,00 pela venda de um imóvel, tendo sido de 4% a taxa 

de comissão. O valor da venda do imóvel foi de: 

a) R$ 85 000,00 

b) R$ 92 000,00 

c) R$ 95 000,00 

d) R$ 105 000,00 

e) R$ 110 000,00 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Após polêmica, protestos e muitas mobilizações de parlamentares, indígenas, ambientalistas e até 

da classe artística, um decreto, do presidente Michel Temer, publicado na terça-feira, 26 de setembro 

de 2017 no Diário Oficial da União revoga a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados 

(Renca). Segundo o Ministério de Minas e Energia, o governo retomará o debate sobre exploração 

mineral da área "mais à frente". A área, com mais de 4 milhões de hectáres, fica entre os estados do -

______________________ e do ________________ e tem tamanho equivalente ao da Dinamarca. 

Os minerais ali encontrados têm grande valor no mercado internacional, pois as jazidas são ricas em 

cobre, ouro, titânio, tântalo e tungstênio, considerados minerais nobres. 

(https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml)  

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a informação:  

a) Roraima; Pará. 

b) Acre; Amazonas. 

c) Acre; Roraima. 

d) Amazonas; Amapá. 

e) Amapá; Pará. 

6 - Dois anos depois do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, biólogos, geólogos e 

oceanógrafos que pesquisam a bacia do rio Doce afirmam que o impacto ambiental do desastre, 

considerado o maior do país, ainda não é totalmente conhecido. Em 05 de novembro de 2015, 34 

milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro jorraram do complexo de mineração e 

percorreram 55 km do rio Gualaxo do Norte e outros 22 km do rio do Carmo até desaguarem no rio 

Doce. No total, a lama percorreu 663 km até encontrar o mar. Ainda não é possível mensurar 

completamente a dimensão do impacto na natureza porque boa parte da lama continua nas margens e 

na calha do rio, dizem especialistas. Também não há ainda análises definitivas do monitoramento que 

vem sendo feito dos peixes e animais que voltaram a aparecer. Não há dados seguros, por exemplo, 

que apontem se eles estão contaminados ou se são apropriados para consumo. 

(http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660) 

O texto referência, trata do caso ocorrido na cidade de ____________________  cuja exploração de 

minério era realizada pela mineradora ______________________. 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/governo-federal-quer-extinguir-area-de-reserva-para-mineracao-ao-sul-do-amapa.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660
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a) Mariana; Vale. 

b) Montes Claros; Usiminas. 

c) Mirabela; Alunorte. 

d) Mariana; Samarco. 

e) Mariana; Namisa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - Levando em consideração a redação dada pelos artigos 205 a 214 da Constituição Federal de 1988 

e alterações, assinale a alternativa que apresenta incoerência com o disposto no referido documento.  

a) A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração anual, com o objetivo de 

articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 

integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. 

b) As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação 

serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas 

respectivas redes públicas de ensino. 

c) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

d) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

e) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental.  

8 - O Ensino Fundamental está organizado em quatro áreas do conhecimento.  Essas áreas, como bem 

aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/201027, “favorecem a comunicação entre os conhecimentos e 

saberes dos diferentes componentes curriculares” (BRASIL, 2010).  Elas se intersectam na formação 

dos alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios construídos e 

sistematizados nos diversos componentes. Cada área de conhecimento explicita seu papel na 

formação integral dos alunos e destaca particularidades para o Ensino, considerando tanto as 

características do alunado quanto as especificidades e demandas pedagógicas dessa fase da 
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escolarização. Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental são distribuídos em 

áreas de conhecimento chamadas de:  

I – Arte  

II- Matemática 

III- Ciências da natureza  

IV- Ensino Religioso  

V- Ciências humanas 

VI- Linguagens 

As assertivas CORRETAS são: 

a) Apenas I; II; III e V. 

b) Apenas I; III; V e VI. 

c) Apenas II; III; IV e V.  

d) Apenas II; III; V e VI. 

e) Apensa I, II; III; e VI. 

9 - Desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei 9394, de 20 de 

dezembro de 1996 e alterações, se discutem formas de melhoria da educação brasileira, num processo 

de construção constante e apresenta no art.26 que “Os currículos da educação infantil, do ensino 

fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar [...]”. Nesta perspectiva, o Ministério da 

Educação desenvolve uma Base Nacional Comum Curricular – BNCC que é fruto de amplo processo 

de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira. 

Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação 

brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. Considerando o exposto, assinale a alternativa que especifica o objetivo da Base Nacional 

Comum Curricular.   
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a) coibir a doutrinação ideológica que ocorre na maior parte das escolas brasileiras, uma vez 

que cria uma Base obrigatória a ser ministrada pelo professor. 

b) engessar o trabalho do professor, buscando mecanismos de controle de conteúdo e 

metodologias de ensino. 

c) definir conteúdos essenciais a todos os estudantes brasileiros, impedindo o professor de 

ministrar conteúdos que não constem na Base. 

d) definir conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes têm direito a ter acesso e se 

apropriar ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

e) criar uma base de conteúdos essenciais ao povo brasileiro, com objetivo de homogeneizar a 

cultura do país, diminuindo a desigualdade regional.  

10 - “A Sistematização Curricular do município de Concórdia é fruto de um amplo processo de 

estudo, discussão e consenso entre os professores da rede municipal de ensino, constituindo-se em 

instrumento de gestão e orientação pedagógica. A mesma é uma referência para a organização do 

trabalho pedagógico dos espaços educativos. Este documento ancorou-se na legislação vigente, em 

discussões contemporâneas sobre a educação e nas discussões da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC – 2015/2016, versão preliminar). Considerando esses pressupostos a equipe pedagógica, o 

grupo de formação, os professores e as auxiliares de creche da rede municipal de ensino 

deliberaram acerca dos conhecimentos/conteúdos a serem trabalhados em cada ano de 

escolarização e em cada disciplina, paralelo aos objetivos de aprendizagem. A definição dos 

conteúdos/conhecimentos a serem trabalhados e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

apontam o que os alunos devem ter assegurado em seu processo de escolarização” (Sistematização 

Curricular/2016). Deste modo, a elaboração coletiva do currículo para a Rede Pública Municipal de 

Ensino de Concórdia teve como principal objetivo definir pressupostos teóricos, encaminhamentos 

metodológicos, conhecimentos/conteúdos e estratégias a partir da definição de uma concepção 

teórica, que orienta todo o trabalho realizado nas unidades educativas. 

Marque a alternativa que indica a concepção teórica que orienta a Sistematização Curricular da rede 

municipal de ensino de Concórdia. 
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a) tradicional 

b) materialismo histórico-dialético 

c) tecnicista 

d) comportamentalista 

e) empirista 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

ENSINO RELIGIOSO 

11 - Os principais líderes religiosos do mundo se reuniram em um vídeo publicado nas redes sociais, 

para incentivar as pessoas a fazerem amizades com seguidores de diferentes credos, a fim de 

diminuírem seus conflitos e promoverem a compreensão mútua. Em parceria, representantes das 

principais religiões do mundo disseminaram sua mensagem em 16 idiomas diferentes. A iniciativa 

organizada pelo Instituto Inter-religioso Elijah, baseado no slogan “Make Friends” (Faça Amigos), 

procura “reduzir a tensão social em todo o mundo, estimulando o contato interpessoal entre pessoas 

de diferentes credos”. 

Entre as opções a seguir, assinale a que traz a informação correta.  

a) Papa Francisco é o líder da religião Católica e Dalai Lama o líder Budista. 

b) Dali Lama é líder budista e Martinho Lutero fundou a igreja Católica 

c) Martinho Lutero é o líder do Islamismo 

d) O líder do islamismo é Edir Macedo e Francisco Xavier da Doutrina Espírita. 

e) Moises é tido como principal líder do Judaísmo e Silas Malafaia do Islamismo 

12 - O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, que as escolas públicas de todo o Brasil 

poderão oferecer ensino religioso confessional aos alunos. Neste modelo de ensino a educação 

religiosa nas escolas públicas permitirá: 
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a) Que o educador tenha a liberdade de promover suas crenças em uma aula de religião optativa 

aos estudantes. 

b) Que a escola determine qual religião será trabalhada 

c) Que a disciplina seja ministrada, sem vinculação a uma religião específica. 

d) que seja proibida a admissão de professores na qualidade de representantes das confissões 

religiosas. 

e) Que o aluno seja obrigado a participar da disciplina, mesmo não sendo da sua crença 

religiosa. 

13 - De acordo com Freire (2009, p. 65-66), os alunos emitem juízos de seus professores e os usam 

como exemplo, sendo assim, o professor deve ter ciência de que deixa sempre uma marca em seus 

educandos, seja como autoritário, licencioso, competente ou irresponsável, daí a importância de sua 

postura em sala e na comunidade. Além de ter a tarefa de passar para os alunos as informações que 

lhes são pertinentes, cumprindo o planejamento e conteúdos, o professor ainda vai se deparar com as 

exigências de uma conduta ética moral, “a prática docente especificamente humana, é profundamente 

formadora, por isso, ética”. 

Conforme o autor do texto pode-se afirmar que:  

a) as estratégias relativas às metodologias de ensino resultam de reflexões, por isso são 

inflexíveis e devem ser aplicadas sem modificações.  

b) a postura a ser adotada pelo professor em sala de aula é aprendida no curso da sua formação 

acadêmica. 

c) "seriedade e retidão" são fundamentos nos quais se devem pautar as práticas formadoras que 

pretendem ser éticas.  

d) uma boa formação só se efetiva quando o professor passa rigorosamente os conteúdos 

planejados aos seus alunos e isto é suficiente por si só. 

e) a postura do professor fora da sala de aula não interessa aos seus alunos como exemplo. 
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14 - Nos últimos anos o Ensino Religioso no Brasil tem sido alvo de debate, quanto à compreensão 

de sua natureza e papel na Escola, como disciplina do currículo. O esforço tem sido envidado no 

sentido de assegurá-lo como elemento normal do sistema escolar. Para isso, não deve ser entendido 

como Ensino de uma Religião ou das Religiões na Escola, mas sim uma disciplina centrada na 

antropologia religiosa com o objetivo de: 

I - Efetivar uma prática de Ensino voltada para a superação de preconceito religioso.  

II - Oferecer conhecimentos para que o estudante entenda como os grupos sociais se constituem 

culturalmente e como se relacionam com o Sagrado. 

III - Entender como são as relações entre as culturas e os espaços por elas produzidos com as 

marcas de religiosidade. 

IV - Contribuir com informações pertinentes para superar as desigualdades étnico- religiosas. 

V - Garantir o direito legal de liberdade de crença e expressão, autonomia de escolha, de 

contestação e de cidadania. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Entre os objetivos expostos, somente o II o V são corretos. 

b) Todos são corretos. 

c) O II, III e o V são corretos. 

d) Somente o I e o IV são corretos. 

e) Somente o III é objetivo do ensino religioso. 

15 - Com base no que regem os aspectos legais citados no Art. 33 da LDB – 9.394/1996 e a Lei 

9.475/97, avalie 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. 
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IV - O ensino religioso constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental.  

A partir da avaliação das afirmações citadas conclui-se 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.  

e) II e IV estão corretas. 

16 - 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 e estabelece cinco eixos organizadores dos conteúdos. 

 Dentre as alternativas a seguir, assinale qual delas apresenta os cinco eixos.   

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.  

e) Ritos; Sociologia; Culturas e Religioões; Filosofia; Ethos 

17 - 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 a todos.  Das alternativas a seguir, somente 

uma não faz parte das crenças tradicionais do Judaísmo, assinale-a.  

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.  
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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.  

e) O Judaísmo afirma a bondade inerente do mundo e do seu povo como criações de Deus. 

18 - O Islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, acredita na existência de um único Deus; é 

fundamentada nos ensinamentos de Mohammed, ou Muhammad, chamado pelos ocidentais de 

Maomé. Nascido em Meca, no ano 570, Maomé começou sua pregação aos 40 anos, na região onde 

atualmente corresponde ao território da Arábia Saudita. Conforme a tradição, o arcanjo Gabriel 

revelou-lhe a existência de um Deus único. Seus seguidores são os muçulmanos (Muslim, em árabe), 

aquele que se subordina a Deus. Atualmente, é a religião que mais se expande no mundo, está 

presente em mais de 80 países. O grande livro sagrado que serve de orientação para o mundo 

islâmico, esta entre as alternativas que seguem. Assinale-a.  

a) Tripitaca.  

b) Alcorão.  

c) Bíblia.  

d) Bagavagita.  

e) Vedas 

19 - A filosofia pode ser entendida como: reflexão sobre tudo o que se nos oferece ao intelecto; busca 

compartilhada da verdade; busca do entendimento racional do tipo mais fundamental. A religião é a 

ligação com o objeto que a pessoa considera sagrado. Sistema de crenças não testáveis existentes 

para uma ou mais deidades, e as práticas que acompanham a adoração e os sacrifícios.  

O texto a seguir, representa uma filosofia religiosa. Qual delas?   

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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a) Hinduísmo  

b) Budismo  

c) Judaísmo  

d) Cristianismo  

e) Espiritismo 

20 - O Espiritismo surgiu na França, país de Allan Kardec no século XIX, que compilou e 

decodificou os princípios que até hoje orientam os 15 milhões de adeptos no mundo todo. No  Brasil  

essa religião, foi gestada numa era em que a ciência se desenvolvia vertiginosamente, encontrou 

terreno fértil para se alastrar e possui atualmente a maior comunidade espírita do mundo. 

 São bases de sua doutrina quatro das alternativas. Assinale a que não faz parte dela.  

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.  

e) Vivemos cercados de espíritos, alguns bons, outros ruins. 

21 - A umbanda é uma religião mediúnica, ou seja, acredita que  a comunicação com outros planos se 

dá por meio de sentidos sensoriais ao qual considera que todo mundo possua. Esses sentidos podem 

ser vividos de diversas formas como a psicografia, a psicometria, a clarividência, vidência dentre 

outras, sendo a mais comum aos terreiros de Umbanda a mediunidade de incorporação.  

De um modo geral, a umbanda assimilou, entre outros aspectos, rituais, crenças e símbolos de quais 

religiões? 

a) protestantismo, pajelança indígena e budismo; 
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b) esoterismo, catolicismo e judaísmo; 

c) espiritismo kardecista, xintoísmo e protestantismo; 

d) cristianismo, judaísmo e espiritismo; 

e) catolicismo popular, espiritismo kardecista e pajelança indígena. 

22 - Evangélicos são grupos religiosos cristãos que surgiram no século 16, a partir de um movimento 

chamado de Reforma Protestante como dissidências da Igreja Católica Apostólica Romana. O monge 

Martinho Lutero (1483-1546) é reconhecido como quem deu início à Reforma ao publicar, em 1517, 

suas 95 teses. Seguidores de Lutero fundaram as igrejas luteranas. Existem atualmente diversas 

denominações evangélicas com origens específicas como as presbiterianas, anglicanas, metodistas, 

batistas, pentecostais, neo pentecostais, congregacionalistas, entre outras.  

Os evangélicos pentecostais são os que: 

a) acreditam na necessidade de comemorar a boa colheita como reconhecimento da bondade de 

Yahvéh, deus todo poderoso; 

 b) defendem que o divino existe em todas as coisas deste mundo, além de ser uma realidade 

imanente; 

c) crêem na manifestação do Espírito Santo, segundo o Novo Testamento ou os Atos dos 

Apóstolos; 

d) apresentam uma visão pessimista sobre a natureza humana, pois todos são pecadores e não 

conquistarão a salvação; 

e) afirmam que a salvação é uma escolha pessoal, pois depende das ações de caridade de cada 

ser humano. 

23 - O catolicismo é uma das mais expressivas vertentes do cristianismo e, ainda hoje, congrega a 

maior comunidade de cristãos existente no planeta. Segundo algumas estatísticas recentes, cerca de 

um bilhão de pessoas professam ser adeptas ao catolicismo, que tem o Brasil e o México como os 

principais redutos de convertidos. De fato, as origens do catolicismo estão ligadas aos primeiros 

passos dados na história do cristianismo. 
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Para os católicos os sacramentos são os sinais de que Deus concede sua graça aos seres humanos. A 

Igreja Católica tem sete sacramentos, que devem ser recebidos “com merecimento”,com exceção 

do(da): 

a) crisma; 

b) unção dos enfermos; 

c) eucaristia; 

d) batismo de crianças; 

e) penitência. 

24 - O Conselho Mundial de Igrejas foi fundado em Amsterdã, em 1948. Tomaram parte na 

conferência que lhe deu origem 147 igrejas de 44 países. Ele representa, fundamentalmente, a 

afiliação eclesiástica: 

a) mórmon; 

b) católica; 

c) adventista; 

d) cristã grega; 

e) protestante. 

25 - De um modo geral, os humanistas acreditam que, em virtude de sua razão, o homem sabe a 

diferença entre o certo e o errado. Um princípio ético do humanismo, que também está presente no 

Novo Testamento, é: 

a) “trate os outros como você gostaria de ser tratado”; 

b) “viva para você e assim ajudará a coletividade”; 

c) “pense na sua realização, mas acrescente a fé na ação”; 

d) “desenvolva o bem-viver usando a razão e a fé”; 

e) “acumule, mas não esqueça a esmola”. 


