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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 

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

guardados os Cartões-Resposta; 
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 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, 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 05 (cinco) 

Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Com base nas regras de colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta: 

a) Se me pagar, farei o trabalho assim que me sobrar um tempinho. 

b) Tenho dedicado-me muito ao estudo da Língua Portuguesa. 

c) Tudo aquilo lhe passou despercebido. 

d) Ninguém nos falou sobre o problema da empresa. 

e) Não, converta-se ao cristianismo urgentemente. 

 

02 – Sobre a regência do verbo “perdoar”, analise: 

I – É verbo pronominal em: “Não se perdoou sofrimento e muita lida para dar aos filhos uma vida 

digna.”. 

II – É verbo transitivo direto em: “A virtude, a beleza, o talento, a mocidade, a força, a saúde, e 

principalmente a fortuna, eis o que ele não perdoava a ninguém, amaldiçoando todo aquele que 

conseguia o que ele não obtivera […]”. 

III – É verbo transitivo indireto em: “Ele perdoou a todos da família, inclusive aos que o 

caluniaram.”. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e III estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

Sobre a análise sintática da oração e do período, analise o período a seguir para responder às 

questões 03 a 05: 

“Anunciou-se que o novo pacote do governo entrará em vigor amanhã.” 

03 – É correto afirmar que a partícula “que” introduz uma: 
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a) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

b) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

d) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

e) Oração subordinada adverbial causal. 

 

04 – O trecho “[...] que o novo pacote do governo entrará em vigor amanhã.” exerce função 

sintática de: 

a) Complemento nominal. 

b) Objeto direto. 

c) Adjunto adverbial. 

d) Adjunto adnominal. 

e) Sujeito. 

 

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

a) Pronome relativo. 

b) Partícula apassivadora. 

c) Preposição. 

d) Conjunção integrante. 

e) Advérbio. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

06 – Sobre as características de equações do primeiro grau, analise: 

I – É possível reduzir as equações de 1º grau à forma: . 

II – Com os coeficientes  e  e  ainda pode-se chegar à forma: . 

III – E assim, obter o valor de x, de modo que: . 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 
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c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

07 – Ana comprou certa quantia de maquiagem para revender. Considerando que  desta quantia Ana 

lucrou 20% e que o restante ela teve um prejuízo de 10%, é correto afirmar que ao final, revendendo 

toda a mercadoria, Ana: 

a) Teve um lucro menor que 3%. 

b) Teve um lucro de 5%. 

c) Teve um prejuízo de 2,5%. 

d) Teve um lucro de 10%. 

e) Teve um prejuízo de 5%. 

 

08 – Uma indústria de cosméticos produz 150 cremes a cada 2 horas com o auxílio de 3 

colaboradores. Considerando a mesma proporção, é correto afirmar que em 6 horas, 5 colaboradores 

produzirão:  

a) 750 cremes 

b) 500 cremes 

c) 800 cremes 

d) 600 cremes 

e) 700 cremes 

 

09 – Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 
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Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o peso 

das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso 

é o maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

 

10 – Com base em um empréstimo a juros simples, analise: 

Capital R$ 5.200,00 

Tempo  3 anos 

Juros 1,2% a.m. 

Assinale a alternativa que define corretamente o montante do empréstimo acima: 

a) R$ 2.246,40 

b) R$ 7.560,20 

c) R$ 7.446,40 

d) R$ 7.580,50 

e) R$ 9.250,00 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ENSINO RELIGIOSO 

11 – Líderes: 

( ) Em-Heduana: sacerdotisa de Inana, o mais antigo autor das escritoras religiosas. 

( ) Abraão: construiu o Zigurate. 

( ) Sidarta Gautama: criou o islamismo. 
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( ) Estabeleceu uma adoração monoteísta de Amon-Rá no antigo Egito.  

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

proposições acima é, respectivamente: 

a) F – F – F – V  

b) V – F – F – V  

c) F – V – F – F  

d) V – F – V – F  

e) F – F – V – V 

 

12 – Assinale a alternativa em que o símbolo não corresponde à religião: 

a) DHARMACAKRA – Jainismo. 

b) YIN-YANG – Taoísmo. 

c) KHANDA – Sikhismo. 

d) DHARMACAKRA – Budismo. 

e) YIN-YANG - Taoísmo. 

 

13 – Sobre o Islamismo: 

( ) Ramadã: nono mês do calendário lunar islâmico, durante o qual os muçulmanos praticantes 

fazem jejum e abstinência, não comendo, bebendo, fumando ou cometendo actos violentos do 

nascer ao pôr do Sol. 

( ) Aajda: categoria especial de profeta (nabi), a quem Deus transmitiu uma mensagem 

concreta. 

( ) Rasul: vénia profunda ou prostração característica da oração muçulmana. 

( ) Shahada: profissão de fé islâmica: “Sou testemunha de que há só um Deus e sou testemunha 

de que Maomé é o mensageiro de Deus!”. 

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

proposições acima é, respectivamente: 

a) F – F – F – V 

b) V – F – F – V  

c) F – V – F – F  

d) V – V – V – V 

e) F – F – V – V 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 3/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA – SC 

8 
 

14 – É incorreto afirmar sobre o Yin-Yang: 

a) Na cultura chinesa, o yin e o yang sempre foram associados a valores morais. 

b) Desde os tempos mais remotos da cultura chinesa, o yin está associado a feminino e o yang 

ao masculino. Essa antiga associação é extremamente difícil de avaliar hoje, por causa de 

sua reinterpretação e distorção em subsequente Eras patriarcais. 

c) Os chineses acreditavam que todas as pessoas, homens ou mulheres, passam por fases yin e 

yang. 

d) A personalidade de cada homem e de cada mulher não é uma entidade estática, mas um 

fenômeno dinâmico resultante da interação entre elementos masculinos e femininos. Essa 

concepção da natureza humana está em contraste flagrante com a da nossa cultura patriarcal, 

que estabeleceu uma ordem rígida em que se supõe que todos os homens, machos, são 

masculinos e todas as mulheres, fêmeas, são femininas, e distorceu o significado desses 

termos ao conferir aos homens os papéis de protagonistas e a maioria dos privilégios da 

sociedade. 

e) Em virtude da predisposição patriarcal, a frequente associação do yin com a passividade e 

do yang com a atividade é particularmente perigosa.  

 

15 – Analise os trechos a seguir: 

( ) Culto aos Egungun - Alagoas, Pernambuco. 

( ) Cabula - Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 

( ) Candomblé - Em todos estados do Brasil. 

( ) Xambá - Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. 

Cada uma das práticas religiosas acima deve estar junto ao nome de um dos Estados ao qual mais 

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

e (F) significa Falso, assinale a alternativa correta: 

a) V – F – F – V  

b) V – F – F – V  

c) F – V – F – F  

d) V – V – V – V  

e) F – V – V – F 
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16 – Sobre o Transcendentalismo é improcedente afirmar: 

a) Parte da afirmação do transcendental kantiano como única realidade, ao mesmo tempo em 

que expressa uma reação ao racionalismo e uma exaltação ao indivíduo nas relações com a 

natureza e a sociedade. 

b) Na literatura, religião, cultura e filosofia, prega a existência de um estado espiritual ideal que 

"transcende" o físico e o empírico, defendendo a percepção por meio de uma sábia 

consciência intuitiva. 

c) O conceito surgiu na Nova Inglaterra, sendo por vezes chamado de "transcendentalismo 

estadunidense" para distingui-lo de outros usos da palavra. 

d) Um movimento filosófico e poético desenvolvido na Irlanda do Norte nas primeiras décadas 

do século XX. 

e) Começou como um protesto contra o estado em que a cultura e a sociedade se encontravam 

na época - em particular, ao intelectualismo de Harvard e à doutrina da Igreja 

Unitária ensinada na Harvard Divinity School. 

 

17 – Ainda sobre o Transcendentalismo, não é um dos proeminentes Transcendentalistas: 

a) Ralph Waldo Emerson. 

b) Henry David Thoreau. 

c) Mikhail Bakunin. 

d) Margareth Fuller. 

e) Amos Bronson Alcott. 

 

18 – São respectivamente os fundadores da Umbanda e da Nação do Islã: 

a) Mestre Gabriel e Marcus Garvey. 

b) Anton Lavey e Tamares Syuda. 

c) Pai Divino e Alfred Moisés. 

d) Alan Kardek e Joseph Smith Jr. 

e) Zélio Fernandino de Moraes e Wallace Fard Muhammad. 

 

19 – São rituais da Umbanda: 

I – Banho de ervas. 

II – Descarrego. 

III – Gira. 

Dos itens acima: 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Mois%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banho_de_ervas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banho_de_ervas
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a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Todos os itens estão incorretos. 

 

20 – Analise o trecho a seguir: 

“O mito, tal como é vivido pelas sociedades _____, significa: um corpo de _____ que contam o 

que se passou nos tempos primordiais, sendo portanto, sagradas e verdadeiras; referem-se sempre 

a uma criação, isto é, à origem de algo (um fenômeno da natureza, uma instituição, um modo de 

fazer algo, etc.); é um tipo de saber vivenciado, isto é, efetuado ritualmente e que tem um efeito 

_____, tem uma eficácia social.” 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

a) Contemporâneas – Descritivas – Abstrato. 

b) Contemporâneas – Dissertativas – Teórico. 

c) Arcaicas – Narrativas – Prático. 

d) Remanescentes – Narrativas – Abstrato. 

e) Remanescentes – Descritivas – Teórico. 

 

 


