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CARGO: PROFESSOR 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 09h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00 (duas) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos na Área de Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 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 

Atenção! O texto da questão 1 servirá também de subsídio para a questão 2: 

1 - Assinale a alternativa que apresenta os vocábulos que poderão completar correta e sintaticamente 

o excerto da crônica de Martha Medeiros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) mais - de vagar - hábito - viaje – altruista - eleja  

b) mas - de vagar - hábito - viaje – altruísta - eleja  

c) mas - devagar - ábito - viage – altruísta - eleja  

d) mas - devagar - hábito - viaje – altruísta - eleja  

e) mas - devagar - hábito - viaje – altruista - eleija  

2 - No texto: Eu, modo de usar de Martha Medeiros há uma lista de procedimentos a serem seguidos 

para uma possível boa convivência entre a protagonista e seu possível companheiro. Entre os itens 

elencados sugestiona-se, EXCETO: 

Eu, modo de usar:  

Pode invadir ou chegar com delicadeza, _________________ não tão ___________________que 

me faça dormir. Não grite comigo, tenho o péssimo ____________________de revidar. Acordo 

pela manhã com ótimo humor mas… permita que eu escove os dentes primeiro.  Tenho vida 

própria, me faça sentir saudades, conte algumas coisas que me façam rir, mas não conte piadas e 

nem seja preconceituoso, não perca tempo, cultivando este tipo de herança de seus pais. 

_________________ antes de me conhecer, sofra antes de mim para reconhecer-me um porto, 

um albergue da juventude. Eu saio em conta, você não gastará muito comigo. Seja mais forte que 

eu e menos ___________________! Quero ver você nervoso, inquieto, olhe para outras 

mulheres, tenha amigos e digam muitas bobagens juntos. Não me conte seus segredos… me faça 

massagem nas costas. Não fume, beba, chore, __________________-algumas contravenções. Me 

rapte! Se nada disso funcionar… experimente me amar! 
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a) A protagonista acorda bem humorada, porém antes de qualquer coisa precisa escovar os 

dentes. 

b) Contar piadas e ser preconceituoso são práticas rejeitadas pela protagonista. 

c) Sair com amigos, falar bobagens e olhar para outras mulheres são comportamentos aceitáveis 

segundo a opinião da protagonista. 

d) Fumar é uma transgressão permitida segundo relato da protagonista 

e) Se nenhuma das dicas funcionar resolve-se tudo pelo gesto de amar. 

3 - Assinale a alternativa na qual as palavras destacadas estão exercendo a função de pronome, verbo 

e substantivo, respectivamente:  

a) Com as lágrimas do tempo e a cal do meu dia eu fiz o cimento da minha poesia. (Vinicius de 

Moraes) 

b) As pessoas que falam muito, mentem sempre, porque acabam esgotando seu estoque de 

verdades. (Millôr Fernandes) 

c) O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no 

fim terás o que colher. (Cora Coralina) 

d) Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e 

plantando flores. 

(Cora Coralina) 

e) Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. (Vinicius de Moraes) 

4 - Temos um exemplo de Metonímia em:  

a) As mãos que dizem adeus são pássaros que vão morrendo lentamente 

b) Eu morri de rir com aquela história.  

c) Costumo ler Carlos Drummond de Andrade.  

d) Já disse isso um milhão de vezes.  
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e) Ele sempre foi meio desprovido de inteligência. 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5 - Durante a distribuição dos carnês do IPTU de uma determinada Prefeitura, dois agentes atendem 

em média seis contribuintes em 20 minutos. Considerando que, nesta Prefeitura, todos os agentes 

trabalham com a mesma eficiência e que a média citada é mantida constante, o tempo gasto para que 

cinco agentes atendam 90 contribuintes é de: 

a) 1h 50min 

b) 2 h 

c) 2h 25min 

d) 2h 25min 

e) 2h 30min 

6 - Em uma sala de aula há 6 meninas a mais do que meninos. Sabendo-se que esta sala de aula tem 

ao todo 30 membros, a razão do número de meninas para o número de meninos é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

7 - Considere os algarismos do nosso sistema de numeração. A quantidade de senhas de quatro 

algarismos distintos que podemos formar de modo que o último algarismo seja par é: 

a) 2.520 

b) 2.240 

c) 2.016 

d) 5.040 

e) 3.600 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - Neste ano, em decorrência da guerra comercial travada entre Estados Unidos e China a economia 

brasileira aqueceu-se elevando seus índices de exportação de _____________________ em 13,5% na 

comparação com o volume exportado no mesmo período do ano passado. 

a) milho  

b) trigo  

c) soja 

d) arroz 

e) café 

9 - Foi alvo de criticas e preocupações a notícia da possível retirada do Brasil do chamado Acordo de 

Paris. O Acordo de Paris foi aprovado por 195 países para reduzir emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) no contexto do desenvolvimento sustentável. Ele foi adotado durante a Conferência das Partes 

- COP 21, em Paris, no ano de 2015. O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da 

temperatura média global em bem menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar 

esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Nesse 

sentido, são metas brasileiras encaminhadas à ONU: 

I- Reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025. 

II - Fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos 

países para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças.  

III - Reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030. 

IV - Garantir um financiamento de US$ 100 bilhões por ano em medidas de combate à mudança 

do clima e adaptação, em países em desenvolvimento. 

V – Investir em novas tecnologias em setores importantes e mais poluentes, sobretudo no 

energético. 

VI - Criar fluxos financeiros consistentes na direção de promover baixas emissões de gases de 

efeito estufa e o desenvolvimento resistente ao clima. 
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a) Todas as alternativas. 

b) Apenas as alternativas I e III. 

c) Todas as alternativas exceto a IV. 

d) Apenas as alternativas I, II e V. 

e) Apenas a alternativa I. 

10 - Segundo dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Seara, sobre a infraestrutura, 

aspectos históricos, geográficos e/ou culturais do município de Seara é incorreto afirmar: 

a) O Distrito de Nova Teutônia possui um acervo museológico. O Museu Entomológico Fritz 

Plaumann, é o maior conjunto entomológico das Américas e recebe inúmeros visitantes e 

estudiosos do Brasil e exterior, estabelecendo para Seara um turismo científico e cultural 

admirável. 

b) O primeiro prefeito foi Osny Amaro Romão, mas não foi eleito por voto popular. O primeiro 

Prefeito eleito por voto da população foi Biágio Aurélio Paludo. 

c) Seara é uma cidade do Estado do Santa Catarina com uma população superior a  20.000 

habitantes cujo gentílico é searense. 

d) O município é limítrofe de Xavantina, Itá e Arabutã.  

e) Desde os primórdios da colonização, os agricultores optaram pela criação de suínos como 

forma de agregar valor econômico aos grãos produzidos nas pequenas propriedades. A 

introdução da criação de aves para corte e a instalação de agroindústrias frigoríficas na região, 

viabilizam a vocação para a pecuária de pequeno porte e para a agricultura familiar, otimizando 

a mão-de-obra abundante. A pecuária é a atividade com maior influência na formação do 

Movimento Econômico do Município. A maior parte está ligada à produção e/ou 

industrialização dos produtos de origem animal. 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

11 - A Constituição Federal Brasileira constitui-se em importante documento que assegura o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 74/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

8 
 
 

a igualdade e a justiça. Ela define também, os princípios em que o ensino será ministrado. Assinale a 

alternativa INCORRETA que se refere a estes princípios: 

a) Garantia de pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino. 

b) Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 

carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das 

redes públicas. 

c) Acesso e permanência na Rede Pública Municipal destinada exclusivamente aos alunos de 

baixa renda. 

d) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 

e) Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. 

 

12 - O Plano Municipal de Educação de Seara, aprovado sob o número 1819 em 24 de junho de 2015 

apresenta no artigo 2, diretrizes que orientam a execução do mesmo. Leia as afirmativas: 

I- Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação. 

II- Valorização dos (as) profissionais da educação. 

III- Universalização do atendimento escolar. 

IV- Aplicação de recursos públicos em educação de no mínimo 80% (oitenta por cento) do valor 

arrecadado com impostos municipais. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas CORRETAS quanto ao Plano 

Municipal de Educação: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa II. 

c) Somente a alternativa IV. 

d) Somente as alternativas I, II e III. 

e) Somente as alternativas II, III e IV. 

 

13 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, lei 8069/90 é um importante documento em 

âmbito nacional que se refere à proteção integral dos mesmos. Leia as alternativas que fazem 

referência ao ECA e assinale (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as sentenças falsas: 
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(  ) O ECA esclarece que toda criança e adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à 

dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos 

civis, humanos e sociais. 

(  ) O ECA   elucida que toda criança e adolescente tem direito de participar da vida familiar e 

comunitária, sem discriminação. 

(  ) O ECA afirma que toda criança ou adolescente tem que comprometer-se indubitavelmente com 

a crença e culto religioso de sua família. 

(  ) O ECA ressalta que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-

os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) V- V- F- V. 

b) V- F- F- V. 

c) F- F- V- F. 

d) F- V- F- V. 

e) V- V- V- F. 

 

14 - Leia a afirmativa que se refere a avaliação na escola: 

A ______________________ do processo ensino e aprendizagem deve ser realizada na escola de 

forma ______________________, sistemática e ____________________. Tendo como objetivo 

_________________ a situação de aprendizagem de cada aluno. A avaliação deve 

__________________ para a tomada de decisão quanto às ações ____________________a serem 

desencadeadas durante o processo de ensino. 

Assinale a alternativa que contém as palavras CORRETAS que completam a afirmativa: 

a) Construção – organizada – avaliativa – verificar – ser garantia – avaliativas. 

b) Avaliação – contínua – cumulativa – diagnosticar – contribuir – pedagógicas. 

c) Atuação – ética – humanizada – avaliar – responder – diagnósticas. 

d) Função – rígida - numérica – verificar – indicar – técnicas. 

e) Definição – rígida – autoritária – validar – responder – paralelas. 

 

15 - A efetivação do planejamento na escola é um dos pontos essenciais para o bom desempenho no 

processo ensino e aprendizagem. Neste sentido, leia as afirmativas: 
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I- O planejamento do professor deve ser alinhado ao Projeto Político Pedagógico da escola, 

buscando o alcance de metas e ações coletivas para o aprendizado de todos. 

II- O planejamento serve exclusivamente ao professor, visto que a centralidade do ensino está em 

suas mãos. 

III- O planejamento adequado não se responsabiliza pela aprendizagem do aluno e sim, pela 

execução do trabalho pedagógico do professor. É através da atuação docente que o aprendizado 

do aluno é desencadeado. 

IV- O planejamento permite ao professor analisar quais estratégias devem ser desenvolvidas, 

retomadas e revisadas para que todos os alunos possam aprender com qualidade. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e IV. 

b) Somente as alternativas I e III. 

c) Somente as alternativas II e IV. 

d) Somente as alternativas II e IV. 

e) Somente as alternativas II e III. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR ENSINO RELIGIOSO 

16 - A disciplina do Ensino Religioso para o Ensino Fundamental valorizando o pluralismo e a 

diversidade cultural presente na sociedade brasileira, em particular na realidade catarinense, facilita a 

compreensão das formas que se expressa o Transcendente na superação da finitude humana e que 

determinam, subjacentemente, o processo histórico da humanidade. Por isso não necessita: 

a) Proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que compõem o fenômeno religioso, a 

partir das experiências religiosas percebidas no contexto do educando. 

b) Subsidiar o educando na formulação do questionamento existencial, para desenvolver-se em 

profundidade. 

c) Analisar o papel das Tradições Religiosas na estruturação e manutenção das diferentes 

culturas e manifestações socioculturais e econômicas. 

d) Facilitar a compreensão do significado inverossímil das afirmações e das ilusões de fé das 

Tradições Religiosas, especialmente as Cristãs. 

e) Refletir o sentido da atitude moral, como consequência da vivência no fenômeno religioso e 

expressão da consciência e da resposta pessoal e comunitária do ser humano. 
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17 - São considerados conceitos essenciais para se trabalhar na disciplina de Ensino Religioso, 

segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina – Implementação do Ensino Religioso (Ensino 

Fundamental): 

a) Ser Humano – Conhecimento revelado – Conhecimento elaborado – Diversidade das práticas 

– Caminhos de reintegração. 

b) Caminhos de reintegração – Ser Humano – Diversidade das práticas – Tolerância – 

Conhecimento revelado. 

c) Ser humano – Diversidade religiosa – Diversidade das práticas – Tolerância – Conhecimento 

revelado. 

d) Ser humano – Textos sagrados – Diversidade religiosa – Conhecimento elaborado – 

Caminhos de reintegração. 

e) Conhecimento revelado – Conhecimento elaborado – Diversidade religiosa – Ser humano – 

Fenômenos religiosos. 

18 - De acordo com o Decreto nº 3.882, de 28 de dezembro de 2005, que regulamenta o Ensino 

Religioso nas escolas de Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual do Estado de Santa Catarina 

se entende o Ensino Religioso como: 

a) Parte integrante da formação básica do cidadão e cidadã, constitui disciplina dos horários 

normais das escolas públicas, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 

não sendo vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

b) Parte integrante da formação básica do cidadão e cidadã, constitui disciplina dos horários 

normais das escolas públicas e privadas, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa 

do Brasil, não sendo vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

c) Parte integrante da formação básica do cidadão e cidadã, constitui disciplina dos horários 

normais das escolas públicas, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 

sendo vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

d) Parte integrante da formação básica do cidadão e cidadã, constitui disciplina dos horários 

normais das escolas públicas e privadas, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa 

do Brasil, sendo vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

e) Parte integrante da formação básica do cidadão e cidadã, constitui currículo dos horários 

normais das escolas públicas e privadas, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa 

do Brasil, sendo vedadas quaisquer formas de preconceito. 
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19 - O Pentecostes é uma importante celebração do calendário cristão. Nesta data: 

a) Se celebra a cura de um cego por Jesus Cristo. 

b) Os cristãos devem jejuar em respeito aos patriarcas do Antigo Testamento. 

c) Se comemora a ascensão de Jesus Cristo aos Céus. 

d) Ocorre a Festa do Divino Espírito Santo em várias partes do Brasil. 

e) Se comemora a descida do Espírito Santo sobre Jesus Cristo e seus apóstolos, que 

começaram a falar em várias línguas ancestrais. 

20 - Consubstancialidade é um conceito da teologia cristã que se refere: 

a) Ao corpo e sangue de Cristo. 

b) Ao martírio de Jesus Cristo. 

c) A Santíssima Trindade. 

d) Ao Pecado Original. 

e) A Paixão de Cristo. 

 


