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CARGO: PROFESSOR DE 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 3 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 8 (oito) horas com termino às 12 (doze) horas. A duração mínima 

para realização da prova é de 1(uma) hora, com tempo máximo de 3 (três) horas. A Prova será 
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composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 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 (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos na Área da Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

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. As expressões sublinhadas correspondem a adjetivos, EXCETO em: 

I. Um branco, velho, pedia esmolas. 

II. Era um dia cinzento. 

III. Os viajantes dormiam tranquilos.  

IV. Fala claro na sua defesa. 

V. O dia está claro. 

VI. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. 

VII. Estamos muito contentes com sua aprovação. 

a) Alternativas I e II; 

b) Alternativas III, IV, VI e VII; 

c) Alternativas VI e VII; 

d) Alternativas IV e V; 

e) Alternativas III, VI e VII; 

 

2. Assinale a única alternativa que não apresenta ERRO quanto aos aspectos ortográficos: 

a) viajens, gorgeta, maisena, chícara, centríolo; 

b) emcima,  paralisado, especulação, esdrúxulo, tessitura;   

c) excessões, advinhar, ascenção, álibi, permissivo; 

d) prazeiroso, tigela, padastro, revitalização, licitatório;  

e) azia, sucinto, arruaça, privilégio, fetiche; 

 

3. Poeta, escritor e teatrólogo maranhense morreu na manhã do dia 4  de dezembro de 2016 no 

Rio, aos 86 anos. Foi  um dos maiores autores brasileiros do século 20 e foi eleito "imortal" 

da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2014, tornando-se o sétimo ocupante da cadeira 

nº 37. Entre seus poemas destaca-se:  

Dois e Dois são Quatro  

Como dois e dois são quatro / Sei que a vida vale a pena / Embora o pão seja caro / E a liberdade 

pequena / Como teus olhos são claros / E a tua pele, morena / como é azul o oceano / E a lagoa, 

serena (...) 

Assinale a alternativa que indica o autor em questão:  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html
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a) Ferreira Gullar 

b) Moacyr Scliar 

c) Ariano Suassuna 

d) Miguel Couto 

e) Jorge de Lima 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. Considere que: ”Se o dia está ensolarado, então não chove”.  

a) Não chover é condição suficiente para o dia estar ensolarado; 

b) Chover é condição necessária para o dia não estar ensolarado; 

c) O dia estar ensolarado é condição necessária e suficiente para chover; 

d) Não chover é condição necessária para o dia estar ensolarado; 

e) Chover é condição necessária para o dia estar ensolarado. 

 

 

5. Um trem com velocidade média de  faz um percurso em 3 horas.  Se a velocidade 

média fosse de , o tempo necessário para fazer o mesmo percurso seria de: 

a) 2h 24min 

b) 2h 40min 

c) 2h 50min 

d) 3h 01min 

e) 3h 07min. 

 

 

6. Uma blusa que havia sido comprada por R$ 70,00 foi revendida por R$ 98,00. O proprietário do 

estabelecimento comercial quer saber quanto o acréscimo dado no artigo representa em 

porcentagem. A alternativa que contém a resposta certa é:  

a) 20 % 

b) 30 % 

c) 40 % 

d) 45 % 

e) 50 % 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moacyr_Scliar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ariano_Suassuna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Couto
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. O Município de Concórdia foi criado pelo Decreto 635 de 12 de julho de 1934 e instalado 

oficialmente em 29 de julho do mesmo ano. Na ocasião o município tinha área de 2.745 km² 

onde viviam 21.086 moradores. Foi nomeado como primeiro Prefeito o Coronel José Luiz de 

Castro que ocupou o cargo de julho 1934 a janeiro de 1935. O município de Concórdia ainda 

teria mais 6 prefeitos nomeados antes da eleição do Senhor __________________________, 

o primeiro Prefeito eleito de Concórdia. 

Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna do texto. 

a) Dogello Goss 

b) Fioravante Massolini 

c) Heródoto Pereira Guimarães 

d) Domingos Machado de Lima 

e) Attílio Francisco Xavier Fontana 

 

8. “CÂMARA DEVOLVE R$ 723 MIL AO EXECUTIVO 

Seguindo o exemplo de anos anteriores, a Câmara de Vereadores de Concórdia fez a devolução da 

sobra de recursos financeiros ao Executivo. O ato de devolução e a transferência dos R$ 723.785,50 

ocorreram na tarde desta terça-feira, 27, no gabinete do prefeito João Girardi.” 

Fonte: http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810  Acessado 10 01 /2017 

Esse ato envolveu as maiores autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de 

Concórdia, o Prefeito e o Presidente da Câmara de Vereadores.  

Quem foi o Presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia no biênio 2015/2016? 

a) Rogério Luciano Pacheco 

b) Leocir Zanella 

c) Vilmar Comassetto 

d) Arlan Guliani 

e) Mauro Mendes 

 

9. Quais são os princípios constitucionais da administração pública direta ou indireta que todos 

os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer (Art. 

37 da Constituição Federal)? 

a) ética, acesso à informação, pessoalidade, legalidade e eficácia 

b) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810
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c) gestão pública, tecnicidade, ética, eficiência e acesso à informação 

d) auditoria, transparência, impessoalidade, legalidade e controle 

e) transparência, ética pública, acesso à informação, tecnicidade e moralidade 

 

10. Leia as frases abaixo: 

I – Ação instituída na Lei 12.305 de agosto de 2010 – Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. 

II -  Instrumento de desenvolvimento econômico e social em prol da sustentabilidade do planeta. 

III – Apresenta como vantagens a economia nos processos produtivos das empresas, reduzindo o 

consumo de matéria-prima, cria um sistema de responsabilidade compartilhada para o destino correto 

dos resíduos sólidos.  

IV – Processo inverso da logística industrial. 

As frases referem-se à: 

a) Logística de Distribuição 

b) Processo de Saneamento 

c) Logística Reversa 

d) Logística de Reciclagem 

e) Reciclagem Reversa   

 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

11. No Art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 e alterações, ao se 

definir a organização da educação nacional, afirma-se que os docentes incumbir-se-ão de, 

EXCETO: 

a) participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

b) elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

c) zelar pela aprendizagem dos alunos; 

d) estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

e) ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar, de modo facultado, dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 

12. Na Sistematização Curricular do Município de Concórdia (2016) referenda-se que o 

materialismo histórico-dialético é um método de interpretação da realidade com o objetivo 

principal de contribuir para desvelar o real e para uma possível modificação prática dessa 
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realidade. A opção pela concepção materialista histórico-dialética se ancora nas teses 

construídas pela rede municipal de ensino na I Conferência Municipal de Educação realizada 

em: 

a) 2003  

b) 2014 

c) 2010 

d) 2007 

e) 2016 

 

13. É um documento que visa sistematizar o que é ensinado nas escolas do Brasil inteiro, 

englobando todas as fases da educação básica, desde a Educação Infantil até o final do Ensino 

Médio. Trata-se de uma espécie de lista com os objetivos de aprendizagem de cada uma das 

etapas de sua formação nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas. Longe de ser um currículo totalmente fixo, é uma ferramenta que visa 

orientar a elaboração do currículo específico de cada escola, sem desconsiderar as 

particularidades metodológicas, sociais e regionais de cada uma. A esse documento atribui-se 

a nomenclatura de: 

a) Parâmetros Curriculares Nacionais; 

b) Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica; 

c) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

d) Base Nacional Comum Curricular; 

e) Plano Nacional de Educação; 

 

14. Considerando o ano de homologação de cada documento oficial, a CORRETA ordem 

cronológica (crescente) está em:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

b) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  lei n. 

9394 / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 010/2016 – MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC 

 

8 
 

c) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares 

Nacionais / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 

d) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

e) Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 / Constituição da República Federativa do Brasil / 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

15. Além do Plano Nacional de Educação,  outros subsídios têm orientado as políticas públicas 

para a educação no Brasil, entre eles alguns programas de avaliação externa,  definidos como 

constitutivos do Sistema de Avaliação da Qualidade da Oferta de Cursos no País. São eles: 

a) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

b) Mais Educação; ProInfância e Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

c) TV Escola; ProInfância e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

d) Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB); Prova Brasil e do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) 

e) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Bolsa Família 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 

16. O Ensino Religioso insere-se na trajetória da educação, desenvolvendo-se através das relações 

estabelecidas entre o Estado e a Igreja Católica. Nos três primeiros séculos da história do 

Brasil nos quais Império e Igreja unem-se para promover uma ação colonizadora, que 

desconsiderou as culturas dos africanos e indígenas, visando tanto a exploração de riquezas, 

quanto a propagação do Evangelho.Nos enunciados abaixo, quatro são elementos históricos 

do Ensino Religioso no Brasil. Identifique a alternativa que não faz parte desses elementos. 

a) A Constituição do Regime Republicano no Brasil adotou a compreensão de Educação Laica. Isto 

é, um ensino irreligioso, ateu, laicista, sem a presença de elementos oriundos das crenças dos 

cidadãos, que frequentavam as escolas mantidas pelo Estado.  

b) A escola pública, na perspectiva do ensino laico, desprovida de seu caráter sacral, foi condenada 

explicitamente pelos membros da hierarquia eclesiástica católica. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1113
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
http://tvescola.mec.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
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c)  Benjamim Constant (1889 - 1891), ministro e idealizador do positivismo no Brasil, foi o 

responsável por uma profunda reforma no ensino que envolveu alterações no currículo, 

reestruturação dos conteúdos, de acordo com a organização das ciências e dos princípios de Augusto 

Comte.  

d) Muitas foram as reformas de ensino realizadas nos primeiros anos de República. A reforma 

Protestante de 1517 promovida inicialmente por Lutero e a Reforma Católica de 1545, retomou a 

orientação positivista, imprimiu um critério prático ao estudo das disciplinas e ampliou a aplicação 

do principio de liberdade espiritual ao pregar a liberdade de ensino.  

e) A República tinha a esperança de organizar no Brasil uma rede pública de “ensino para todos”. 

Mas somente com a “Revolução de Trinta” e o Manifesto de 1932, foi possível responsabilizar o 

Estado, por meio da Constituição de 1934, pelo estabelecimento do Plano Nacional de Educação e 

pela expansão da rede de ensino.  

 

17. Na obra intitulada “Ensino Religioso: construção de uma proposta - 2007”, escrita por João 

Décio Passos, o autor elege uma visão histórica do Ensino Religioso no Brasil, que vai do 

longo período em que ensinar religião equivalia a iniciar o aluno nos mistérios cristãos até a 

situação contemporânea, que concilia desconfiança contra as instituições e atração por novas 

espiritualidades. Dentre as assertivas abaixo, quatro fazem parte dos modelos históricos 

adotados na oferta do ensino religioso nas escolas de educação básica de nosso país e assinale 

a alternativa que não pertence a estes modelos, 

a) O modelo Catequético é o mais antigo, está relacionado, sobretudo, a contextos em que a religião 

gozava de hegemonia na sociedade, embora ainda sobreviva em muitas práticas atuais que continuam 

apostando nessa hegemonia, utilizando-se, por sua vez, de métodos modernos.  

b) O modelo Catequético tem por meta lançar as bases epistemológicas para o Ensino Religioso, 

deitando suas raízes e arrancando suas exigências do universo científico dentro do lugar comum das 

demais disciplinas ensinadas nas escolas.  

c) O modelo Teológico se constrói num esforço de diálogo com a sociedade plural e secularizada e 

sobre bases antropológicas.  

d) O modelo Ciências da Religião fornece referências teóricas e metodológicas para o estudo e o 

ensino da religião como disciplina autônoma e plenamente inserida nos currículos escolares.  

e) O modelo Ciências da Religião afirma o ensino da religião como uma atividade cientificamente 

neutra, mas, com clara intencionalidade educativa, postula-se a importância do conhecimento da 

religião para a vida ética e social dos educandos.  



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 010/2016 – MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC 

 

10 
 

 

18. As discussões relacionadas aos modelos históricos de oferta do Ensino Religioso na educação 

básica, continuam em pauta, nos projetos educacionais. Considera-se, no entanto, que os três 

modelos que melhor captam as tendências predominantes nas práticas de ensino religioso 

historicamente aceitam, bem como suas tendências atuais, baseiam-se no critério da 

fundamentação epistemológica. Partindo deste entendimento, classifique os enunciados 

seguintes como verdadeiros (V) ou falsos (F) e marque a  sequência correta.  

I - O modelo teológico contempla uma visão pluralista, a fonte é a antropologia e teologia do 

pluralismo e, como risco, apresenta uma catequese disfarçada.  

II - O modelo catequético apresenta uma cosmo visão unirreligiosa, tem como fonte conteúdos 

doutrinais e tem como risco o proselitismo e a intolerância.  

III - O modelo ciências da religião garante ao Ensino Religioso autonomia epistemológica e 

pedagógica; sua cosmo visão é transreligiosa e apresenta como risco a neutralidade cientifica.  

IV - O modelo catequético tem como objetivo a expansão das Igrejas, em seu contexto político 

apresenta sempre uma busca de aliança Igreja-Estado e tem afinidades com a escola tradicional.  

V - O modelo teológico é caracterizado por ter suas fontes na doutrina de determinada igreja e é de 

responsabilidade das confissões religiosas cristãs e mulçumanas.  

Assinale a sequência correta.  

a) F – V – V – V – V.  

b) V – F – F – V – F.  

c) V – V – V – V – F.  

d) V – V – V – V – V.  

e) V – V – F – F – F. 

 

19. Como disciplina curricular, o Ensino Religioso tem base antropológico-cultural. Faz parte de 

uma das necessidades fundamentais de todo homem e de toda mulher de se desenvolver 

plenamente, de buscar sentido e valores que deem orientação precisa e amparo seguro a sua 

existência. Nesta perspectiva, analise as alternativas acerca do Ensino Religioso e marque a 

alternativa incorreta.  

a) Abre novas perspectivas objetivando se desenvolver respeitando os posicionamentos e convicções 

religiosas de todas as pessoas e grupos.  

b)  Está a serviço das aspirações humanas profundas, com abertura total ao mundo social e 

transcendental.  
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c) Canaliza e orienta as energias que procedem do íntimo profundo de todos os homens e mulheres, 

visando edificar sociedades em que se busque a predominância de paz, progresso, justiça, 

solidariedade, em harmonia com toda a natureza e na abertura ao mundo divino.  

d) Tem como tarefa e metodologia básica a prática do diálogo no mundo plural de hoje, em rápida 

transformação, a convivência na alteridade e a prática do proselitismo no ambiente escolar.  

e) Sua tarefa fundamental é ajudar a definir critérios e referenciais de autenticidade religiosa pelos 

quais as pessoas possam discernir, nas múltiplas exteriorizações religioso-culturais, para poderem 

contribuir de modo substancial na educação para a cidadania e a construção de sociedades mais 

humanas.  

 

20. Segundo orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso 

(PCNER), na escola brasileira se faz necessária a pluralidade sobre os conteúdos curriculares 

a serem trabalhados nas disciplinas em geral. Dentre as alternativas a seguir, marque a opção 

que apresenta os cinco eixos organizadores de conteúdo, do Ensino Religioso.  

a) escrituras sagradas; filosofia; teologia; ciência da religião e ritos.  

b) ritos; ensino religioso; filosofia; teologia e ritos.  

c) culturas e tradições religiosas; escrituras sagradas e/ou tradições orais; teologias; ritos e ethos.  

d) culturas e tradições orais; escrituras sagradas; teologias; ritos e filosofia.  

e) teologia; ritos; tradições orais; filosofia; ensino religioso.  

 

21. Avalie os enunciados abaixo, relacionadas ao eixo organizador de conteúdo curricular – 

Culturas e Tradições Religiosas, e em seguida, classifique as sentenças em verdadeiras (V) ou 

falsas (F) .  

I - Filosofia da tradição religiosa: “a idéia do transcendente, na visão tradicional e atual”.  

II - Exegese: “a análise e a hermenêutica atualizadas dos textos sagrados”.  

III - Sociologia e tradição religiosa: “a função política das ideologias religiosas”.  

IV - Psicologia e tradição religiosa: “as determinações da tradição religiosa na construção mental do 

inconsciente pessoal e coletivo”.  

V - História e tradição religiosa: “a evolução da estrutura religiosa nas organizações humanas no 

decorrer dos tempos”.  

Assinale a sequência correta  

a) V – F – F – V – F.  

b) F – V – V – V – F.  
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c) F– V – V – V – V.  

d) V – V – V – V – V. 

e) V – F – V – V – V.  

 

22. Segundo os aspectos legais estabelecidos no Art. 33 da LDB – 9.394/1996 e suas posteriores 

atualizações, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as alternativas a seguir e marque 

a sequência correta.  

I - O Ensino Religioso é parte integrante da formação básica do cidadão.  

II - O Ensino Religioso é disciplina do currículo escolar.  

III - O Ensino Religioso será ministrado com respeito a diversidade cultural do Brasil, vedadas 

quaisquer formas de proselitismo.  

IV - Os sistemas de ensino são gestores do Ensino Religioso na respectiva rede escolar.  

V - Os sistemas de ensino estabelecerão normas para a habilitação e admissão de professores.  

A  sequência correta é:  

a) V – F – F – V – F.  

b) F – V – V – V – F.  

c) F– V – V – V – V.  

d) V – V – F – F – F. 

e) V – V – V – V – V.  

 

23. Segundo  Luckesi, (2002, p.118). A avaliação vai alem do ato de planejar e de executar; por 

isso, contribui em todo o percurso da ação planificada. A avaliação se faz presente não só na 

identificação da perspectiva político social, como também na seleção de meios alternativos e 

na execução do projeto, tendo em vista a sua construção. Tendo como referência o tratamento 

didático dos conteúdos e os pressupostos para avaliação no Ensino Religioso, Marque a 

alternativa incorreta.  

a) A avaliação parte sempre da concepção de ensino e aprendizagem. A abordagem do conhecimento 

escolar visualiza o Ensino Religioso como algo significativo, articulado, contextualizado, em 

permanente formação e transformação. A avaliação é processual.  

b) O tratamento didático dos conteúdos realiza-se em nível de análise e conhecimento, na pluralidade 

cultural da sala de aula, salvaguardando-se assim a liberdade de expressão religiosa do educando.  

c) O momento de avaliação inicial no Ensino Religioso é o reconhecimento de grupos culturais e 

religiosos diferentes, identificados nas várias crenças dos próprios educandos.  
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d) O tratamento didático dos conteúdos do Ensino Religioso prevê a organização social das 

atividades, a organização do espaço e do tempo, a seleção e os critérios de uso de materiais e recursos 

disponibilizados por cada grupo religioso, prevalecendo uma educação proselitista.  

e) O momento de avaliação final consiste na aferição dos resultados de todo o período. 

 

24. A tradição é a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, 

rumores, crenças, lendas, para pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos 

transmitidos passam a fazer parte da cultura. De acordo com as tradições religiosas, analise 

cada opção a seguir e assinale a que não é correta. 

a) Jesus Cristo, embora judeu, é considerado o fundador do Cristianismo.  

b) A Bíblia é o livro sagrado de todos os Cristãos. Para os Católicos a Bíblia é composta por 73 livros 

enquanto que, para os Evangélicos, ela é composta de apenas 66 livros.  

c) os livros de Tobias, Judite, Primeiro e Segundo Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruc não 

fazem parte dos livros sagrados presentes na Bíblia Evangélica.  

d) Na Bíblia encontramos quatro evangelistas: Marcos; Mateus; Lucas e João.  

e) O Islamismo, a mais antiga das maiores religiões mundiais, tem aproximadamente mil e 

quatrocentos anos.  

 

25. As religiões de tradição Monoteísta são aquelas que pregam a fé em um só e único Deus. 

Marque a alternativa que contenha apenas religiões monoteístas.  

a) Hinduísmo, Judaísmo e Budismo.  

b) Judaísmo, Cristianismo e Islamismo.  

c) Cristianismo, Judaísmo e Hinduísmo.  

d) Religiões Afro, Budismo e Judaísmo.  

e) Islamismo, Mormonismo e Hinduísmo.  

 

 

 

 

 


