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CARGO: ENSINO RELIGIOSO 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 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 caneta esferográfica fabricada em 

material transparente 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 
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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 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00min (três) 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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 a 03 dizem respeito ao título da reportagem a seguir. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.correiobraziliense.com.br>Acesso em 21 de setembro de 2021) 

 

01 – Sobre a colocação pronominal, analise: 

“‘Me agrediu várias vezes’, [...]” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Há caso de próclise obrigatória. 

b) Há caso de ênclise facultativa. 

c) Há erro de colocação pronominal. 

d) Há caso de mesóclise obrigatória. 

e) Manteria as características gramaticais empregadas caso fosse reescrita como: Agredi-lo-ei 

várias vezes. 

 

Analise o trecho a seguir para responder às questões 02 e 03: 

 

“[...], conta irmã de homem que espancou o pai no DF.” 

 

02 – A partícula “que” exerce função morfológica de: 

a) Conjunção integrante. 

b) Pronome relativo. 

c) Partícula expletiva ou de realce. 

d) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

e) Preposição. 
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03 – A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por: 

a) “os quais” 

b)  “em que” 

c) “pelo qual” 

d) “o qual” 

e) “a qual” 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – A razão entre “a” e “b” é igual a 2. Portanto, é correto afirmar que a razão entre  e 

, em termos percentuais, é igual a: 

a) 45%. 

b) 55%. 

c) 65%. 

d) 50%. 

e) 60%. 

 

05 – Analise as notas tiradas por Maria em seu primeiro semestre de aula: 

Disciplina Nota 

Matemática 9,8 

Português 6,5 

Inglês 4 

Considerando que para passar ela precisa tirar 6 pontos e o cálculo utilizado pela escola é o da média 

aritmética simples, assinale a alternativa correta: 

a) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,98. 

b) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,78. 

c) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,52. 

d) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,95. 

e) Maria passou de semestre. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ENSINO RELIGIOSO 

06 – Sobre diversidade cultural religiosa: 

( ) Várias ciências como a antropologia, a arqueologia e a história, entre outras, apontaram a 

presença do religioso em diferentes culturas, desde tempos imemoriais. 

( ) Historicamente, os humanos buscam respostas para o enigma do mundo, da vida e, em 

especial, da morte. Nesse empreendimento, desenvolveram diferentes saberes, linguagens e 

tecnologias, como as artes, danças, músicas, arquiteturas, símbolos, ritos, mitos, textos, práticas, 

valores e significados. Inseridos em diferentes territórios e territorialidades, cada sujeito/grupo 

cultural acabou por produzir diferentes códigos, conhecimentos e sentidos às suas experiências 

cotidianas, conduzindo o agir humano para além do material e concreto, influenciando na 

construção de práticas sociais impregnadas pela busca de significação das coisas do mundo. 

( ) Condicionados por fatores biológicos, geográficos, culturais e sociais, os humanos, desde o 

princípio, perceberam-se como seres infinitos e conclusos em um mundo previsível e seguro. 

( ) Condicionados por fatores biológicos, geográficos, culturais e sociais, os humanos, 

descobriram-se como seres de transcendência, criando inúmeras possibilidades e estratégias para 

sua sobrevivência. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) F – F – V – F  

b) F – V – V – F  

c) F – F – V – V  

d) V – V – F – V  

e) V – V – V – V  

 

07 – Analise o trecho a seguir: 

“A _____ é um símbolo do _____ usurpado pelo _____.” 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: 

a) Cruz – Cristianismo – Taoísmo. 

b) Estrela de Davi – Judaísmo – Sikhismo. 

c) Suástica – Jainismo – Nazismo. 

d) Dharmacakra – Budismo – Islamismo. 

e) Khanda – Taoísmo – Hinduísmo. 
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08 – As necessidades dos educandos definem-se a partir dos conceitos essenciais vinculados a sua 

vida. As possibilidades de aprendizagem, por sua vez, definem-se a partir de diferentes perspectivas. 

Não é uma dessas perspectivas:  

a) O contexto social do educando, sua bagagem cultural religiosa, significados, valores, 

atitudes, comportamentos e experiências anteriores no campo religioso. 

b) A simplicidade dos assuntos religiosos, principalmente devido à sua unicidade. 

c) O desenvolvimento pessoal e social do educando. 

d) O currículo escolar. 

e) A qualidade da mediação do docente. 

 

09 – Leia com atenção: 

( ) Mufti: pessoa que professa a religião do islamismo. 

( ) Muçulmano: alguém normalmente nomeado pelo governo para responder a questões 

relativas à lei islâmica. 

( ) Namaz: nome da oração ritual islâmica. 

( ) Quaraysh: nome da tribo de Maomé. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) F – F – V – F 

b) F – F – V – V  

c) V – V – V – V 

d) F – V – V – F  

e) V – V – F – F 

 

10 – O Ensino Religioso como as demais disciplinas do currículo preveem também a organização 

social das atividades, a organização do tempo e espaço, assim como a seleção e critérios de uso de 

materiais e recursos; ocorrendo por meio da: 

I – Organização social das atividades propiciando o diálogo. 

II – Organização do tempo e do espaço, no aqui e agora, pela observação direta, pois o sagrado 

acontece no cotidiano e está presente na sala de aula; onde a conexão com o passado no mesmo 

espaço e em espaços diferentes também parte do presente e da limitação geográfica; na dimensão 

Transcendente não há tempo, nem espaço; o limite encontra-se na linguagem de cada Tradição 

Religiosa.  
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III – Colaboração do/as educando/as na indicação ou no fornecimento de seus símbolos, a origem 

histórica, os ritos e os mitos da sua Tradição Religiosa.  

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas o item I está incorreto. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Todos os itens estão incorretos. 

  

11 – É improcedente afirmar sobre o Ramadã: 

a) As pessoas adultas não comem nada, não bebem e não fumam do nascer ao pôr do sol. 

b) Trata-se de um período que se localiza em anos bissextos do calendário muçulmano. 

c) Neste período meditam sobre a fome no mundo e se purificam de todas as suas faltas. 

d) Neste período, aproximam seu coração ao de Alá. 

e) Após o ramadã há o Aïd-el-Quebir, onde os adultos vão a uma grande oração na mesquita, e, 

depois, come-se um carneiro em memória do profeta Abraão e de seu sacrifício.  

 

12 – Leia com atenção: 

( ) Macumba – Rio de Janeiro. 

( ) Omoloko – Rio Grande do Sul. 

( ) Quimbanda – Rio de Janeiro e São Paulo. 

( ) Terecô – Santa Catarina. 

Cada uma das práticas religiosas acima deve estar junto ao nome de um ou mais estados aos quais 

mais culturalmente está associada. Assim sendo, levando-se em consideração que (V) significa 

Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência correta das proposições acima é, respectivamente:  

a) V – V – F – F 

b) F – F – V – V  

c) F – V – V – F 

d) F – V – F – V 

e) V – F – V – F 

  

13 – É incorreto afirmar sobre o Yin-Yang: 

a) A ordem natural é de equilíbrio dinâmico entre o yin e o yang. 

b) Os termos tornaram-se recentemente muito populares no ocidente. 
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c) O Yang corresponde a tudo o que é contrátil e receptivo. 

d) No ocidente raramente são usados em nossa cultura na acepção chinesa. 

e) O Yin corresponde a tudo o que é conservador. 

 

14 – No Budismo, meditação: 

I – Significa: familiarizar-se com os aspectos positivos e viciosos da mente. 

II – É um método de treinamento da mente que leva a enxergar o mundo com maior clareza e 

amplitude, ajuda a cultivar uma consciência profunda e compassiva, que permite o praticante 

alcançar os objetivos e encontrar um caminho otimizado em direção à realização dos valores mais 

profundos. 

III – Com a prática da meditação a mente fica mais calma e serena, desenvolve-se concentração, 

maior felicidade e contentamento. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item II está correto. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Todos os itens estão incorretos. 

e) Apenas o item I está incorreto. 

  

15 – Analise o trecho a seguir: 

“A transcendência se manifesta e desenvolve a partir da percepção do limite que se _____ com a 

presença da morte. Diante dela, a _____ transparece e instaura-se a _____, pois a certeza da morte 

estimula o desejo de superação e também abre espaço para um anseio de eternidade: a experiência 

da morte torna-se um dos alicerces da construção do projeto humano. A _____ deixa de estruturar-

se a partir dos limites (que a morte agudiza), e sim da possibilidade de superá-los. Não podendo 

vencer a morte no plano físico, o homem o faz no plano simbólico.” 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: 

a) Desfaz – Infinitude – Provisoriedade – Objetividade. 

b) Radicaliza – Finitude – Provisoriedade – Subjetividade. 

c) Acirra – Perenidade – Perenidade – Subjetividade. 

d) Atenua – Transitoriedade – Perenidade – Objetividade. 

e) Ameniza – Transigência – Perenidade - Ibjetividade. 

 


