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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

"Nos dois últimos séculos [XIX e XX], no tocante a discursos 

apologéticos sobre a democracia, jamais esteve ausente o 

argumento segundo o qual o único modo de fazer com que um 

súdito transforme -se em cidadão é que  a educação para a 

democracia surgiria no próprio exercício da prática democrática. 

Concomitantemente, não antes. 

Um dos trechos mais exemplares a esse respeito é o que se 

encontra no capítulo sobre a melhor forma de governo da 

Considerações sobre o Governo Representativo de John Stuart 

Mill, na passagem em que ele divide os cidadãos em ativos e 

passivos: em geral, os governantes preferem os segundos (pois é 

mais fácil dominar súditos dóceis ou indiferentes), mas a 

democracia necessita dos primeiros. Se devessem prevalecer os 

cidadãos passivos, ele conclui, os governantes acabariam 

prazerosamente por transformar seus súditos num bando de 

ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim , lado a lado  (e 

a não reclamar, acrescento eu, nem mesmo quando o capim é 

escasso). Isso o levava a propor a extensão do sufrágio às classes 

populares, com base no argumento de que um dos remédios contra 

a tirania das maiorias encontra-se exatamente na promoção da 

participação eleitoral não só das classes acomodadas (que 

constituem sempre uma minoria e tendem a assegurar os próprios 

interesses), mas também das classes populares. Stuart Mill dizia: 

a participação eleitoral tem um grande valor educativo. 
 

(BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 
p. 31-32.) 

 

01- Segundo o texto, o cidadão passivo:  

 

A. É o indivíduo que conhece a cena política,  mas fica indi-

ferente a ela. 

B. Reivindica e aceita o que acontece na cena política.  

C. Demonstra indignação e age com destreza, pois desco-

nhece o cenário político em que está inserido. 

D. Desconhece a trama política e as forças que atuam na so-

ciedade. 

E. Não sabe o que está acontecendo na cena política e se isola 

da maioria que a conhece. 

 

02- Bobbio afirma que Sutart Mill: 

 

A. Acreditava que diante da passividade do súdito, só o su-

frágio o renderia. 

B. Afirmava que o sufrágio elitizado, tornava os cidadãos 

acomodados e passivos. 

C. Desejava conferir às classes menos abastadas participação 

eleitoral. 

D. Pensava que elegendo representantes de acordo com sua 

conveniência os cidadãos se acomodaram e não reivindi-

caram o fim da fome. 

E. Acreditava que os súditos dóceis eram mais interessantes 

à democracia,  já que participariam ativamente das deci-

sões políticas de onde viviam. 

 

 

 

 

 

 

03- Para Bobbio, adotar a prática de Stuart Mill: 

 

A. Educa para a democracia, capacitando as classes popula-

res a eleger os representantes que mais lhes convêm.  

B. Mobiliza os cidadãos para que eles conservem as vanta-

gens de cada minoria a que pertencem. 

C. Cria a ditadura da maioria, por meio da extensão do sufrá-

gio às classes populares. 

D. Gera desejo de exclusividade das classes acomodadas. 

E. Cria um recorte social formador de indivíduos que não rei-

vindicam. 

 

04- Pode-se afirmar que Stuart Mill defendia: 

 

A. A expressão das massas. 

B. O fim das classes acomodadas. 

C. O voto feminino. 

D. A igualdade para as classes acomodadas. 

E. O cidadão ativo no ambiente familiar. 

 

05- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Apologéticos – críticos  

B. Concomitantemente – ao mesmo tempo 

C. Indiferentes – arredios 

D. Súditos – empregados  

E. Prazerosamente – com reverência 

 

06- São acentuadas pela mesma regra:  

 

A. apologéticos e próprios  

B. sufrágio e súditos  

C. democrática e dóceis  

D. exercício e remédios  

E. capítulo e também  

 

07- Assinale a alternativa correta sobre a ausência de crase nos 

trechos: 

 

A. no tocante a discursos apologéticos sobre a democracia – 

não há crase após verbos seguidos de palavras masculinas. 

B. Um dos trechos mais exemplares a esse respeito – não há 

crase na próclise.  

C. bando de ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim 

, lado a lado  - não há crase diante de palavras repetidas. 

D. Isso o levava a propor a extensão do sufrágio – não há 

crase diante de palavras femininas. 

E. e tendem a assegurar os próprios interesses – não há crase 

entre verbos se o segundo está no infinitivo. 

 

 

“Não se admire se um dia 

Um beija flor invadir a porta da tua casa 

Te der um beijo e partir 

Foi eu que mandei um beijo 

Que é pra matar meu desejo 

Faz tempo que não te vejo 

Ai que saudade d'ocê 

Se um dia ocê se lembrar 

Escreva um carta pra mim 

Bote logo no correio 

Com frases dizendo assim 
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Faz tempo que não te vejo 

Quero matar meu desejo 

Me mande um monte de beijos 

Ai que saudades sem fim” 
 

(Vital Farias. Disponível em: https://www.letras.mus.br/al-
ceu-valenca/1303559/) 

 

08- Assinale a alternativa correta: 

 

A. A modalidade oral é reproduzida na letra da canção,  po-

rém o registro formal predomina. 

B. As marcas da oralidade amenizam a densidade do discurso 

formal. 

C. A canção foi escrita usando o registro informal da língua, 

simulando uma conversa. 

D. O registro informal da língua exclui a canção do cânone 

musical nacional. 

E. A canção emprega o registro informal da língua procu-

rando fugir de regionalismos para que seu alcance não fi-

que restrito. 

 

09- Sobre os aspectos linguísticos do texto assinale a alternativa 

correta:  

 

A. “Não se admire": o ‘se’ estabelece relação de condição 

com a oração anterior. 

B. “admire se um dia": o ‘se’ é partícula apassivadora. 

C. “Bote logo no correio": ‘logo’ dá ideia de conclusão.  

D. O excesso de verbos no modo imperativo refletem o cará-

ter apelativo da canção.  

E. O emprego da segunda e terceira pessoas reforça o caráter 

informal da língua.  

 

10- Acerca do eu-lírico da canção: 

 

A. Escreve uma carta e pede que a pessoa amada envie pelo 

correio. 

B. Representa alguém apaixonado se dirigindo à  pessoa 

amada. 

C. Quando trata a pessoa amada por “ocê", o eu – lírico re-

vela que ama alguém com quem não tem intimidade. 

D. Dada a visível relação entre o eu – lírico e a pessoa amada, 

o uso do registro informal é inadequado.  

E. Usa “ocê” como recurso afetivo do registro formal,  deno-

tando reprodução da oralidade. 

 

11-  “Foi eu que mandei um beijo” 

              “Me mande um monte de beijos” 

 

Em qual alternativa há uma análise correta dos aspectos 

linguísticos dos versos destacados? 

 

A. O verbo ser flexiona em número e pessoa, concordando 

com o sujeito da frase, mesmo que haja uma inversão dos 

termos da oração: “foi eu" 

B. A forma verbal “foi”, existe porém indica a 3.ª pessoa do 

singular do pretérito perfeito do modo indicativo. 

C. Em frases imperativas emprega-se a próclise: ‘me mande’ 

D. Para sentenças no gerúndio, a ênclise obedeceria à norma 

padrão, diferentemente de ‘me mande’. 

E. Usa-se próclise no início de frases: ‘me mande’. 

 

Para bem criar passarinho é proveitoso ignorar as grades, as 

prisões, as teias. É bom se desfazer das paredes, cercas, muros e 

soltar-se, deixar-se vagar entre perfume e brisa. É melhor ainda 

não dispor de trilhas ou veredas e ter o ar inteiro como um espaço 

pequeno para a ligeireza das asas. 

Para bem criar passarinho é bom construir uma gaiola, mais ampla 

que a terra, de janelas abertas para o universo com seus planetas e 

constelações. E, depois, há que vigiar o sabor das frutas maduras 

nas árvores e provar do conteúdo das sementes. 
 

(QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Para criar passarinho. Belo Horizonte: 
Miguilim, 2000.) 

 

12- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O texto é em prosa poética, escrito em linhas contínuas, 

com linguagem subjetiva em seu conteúdo e expressa 

emoções por meio de figuras de linguagens, a exemplo 

da metáfora.  

B. O texto é um poema que tem a subjetividade como 

marca, porém o estilo prosaico tira sua classificação 

como prosa literária.  

C. O texto alia elementos visuais à linguagem verbal. 

D. O texto está pautado na explicação e no método para a 

concretização de uma ação.  

E. O texto é  composto por argumentos lógicos e tendem a 

convencer o leitor. 

 

13- Segundo o texto, é correto afirmar que: 

 

A. O eu lírico vale-se da denotação  para nos ensinar a con-

viver com os pássaros.  

B. Para o eu lírico, os pássaros devem viver em total liber-

dade, apenas com as barreiras do espaço.  

C. O eu lírico critica a convivência do homem com os pássa-

ros e sugere que se elimine tudo o que tire a liberdade des-

sas aves. 

D. A convivência entre pássaros e humanos só é possível pela 

imposição de limites. 

E. O emprego da linguagem subjetiva, retratando uma natu-

reza em consonância com o homem, impede que a ideia 

do eu lírico seja concretizada. 

 

14- No trecho: “uma gaiola, mais ampla que a terra, de janelas 

abertas para o universo”, qual a figura de linguagem presente? 

 

A. Metáfora  

B. Comparação  

C. Hipérbole  

D. Prosopopeia  

E. Alteração  

 

15- Em qual das alternativas a palavra ou expressão não exprime 

a circunstância relacionada? 

 

A. “entre perfume e brisa" – lugar 

B. “de janelas abertas" – modo   

C. “Para a ligeireza das asas” – lugar   

D. “depois" – tempo 

E. “nas árvores” – finalidade  
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
16- Quanto à Etimologia da palavra religião, julgue os itens a 

seguir.  

 

I. No latim, religio designava "respeito", "reverência". A 

palavra deriva de relegere, em que re-, "de novo", está 

associado ao verbo legere, "ler", abrigando o sentido de 

"tomar com atenção". Uma pessoa vive a reli-

gião quando, uma e outra vez, cuida escrupulosamente de 

algo muito importante, algo que deve ser cultuado. 

II. Em sua origem latina, "religião" é uma palavra religiosa, 

remete ao transcendente, como quando falamos do ponto 

de vista do cristianismo, do judaísmo ou do islamismo. 

III. As religiões romanas primitivas modificaram-se não só 

pela incorporação das novas crenças em épocas posteri-

ores, como também pela assimilação de grande parte da 

mitologia grega. 

 

Está (estão) correta(s):  

 

A. Apenas o item I.  

B. I, II e III.  

C. Apenas o item III.  

D. Apenas os itens I e III.  

E. Apenas os itens II e III.  

 

17- Com relação aos fundamentos de Marx, julgue as afirmativas 

a seguir:  

 

I. Os marxistas se baseiam no materialismo filosófico que 

nega a existência de qualquer ser sobrenatural ou de algo 

externo à natureza. 

II. Os marxistas acreditam que homens e mulheres devem 

lutar para transformar suas vidas e criar uma sociedade 

verdadeiramente humana que permita à raça humana ele-

var-se até alcançar sua verdadeira natureza.  

III. Os marxistas fizeram todo o possível para implicar todos 

os trabalhadores na luta contra o capitalismo, excluídos 

os que professam uma religião.  

 

Está (estão) correta(s):  

 

A. As afirmativas I e II, apenas.  

B. As afirmativa II e III, apenas.  

C. A afirmativa II, apenas.  

D. A afirmativa III, apenas.  

E. As afirmativas I, II e III.  

 

18- Sobre o pensador alemão Karl Marx, assinale a alternativa 

incorreta.  

 

A. Para Marx, o capital constitui trabalho objetivado que se 

torna uma força social alienada do trabalhador, força que 

ganha autonomia e poder suficiente para dominá-lo.  

B. O entendimento de Marx de que na Alemanha a crítica 

da religião estava praticamente completada e que a ques-

tão passava a ser a de proceder à crítica da sociedade, ou 

de que os filósofos pensaram o mundo sem se colocar a 

questão da sua transformação, deve ser entendida como 

a negação da necessidade de estudar criticamente a reli-

gião, mas de dissociar a crítica do céu da crítica da terra, 

a crítica da religião da crítica da sociedade de classes. 

C. Em 1844, na França, Marx começa a produzir os primei-

ros escritos significativos que esboçam a teoria do mate-

rialismo histórico e dialético. 

D. Marx produz juntamente com Engels um texto que prati-

camente completa o processo de ruptura de ambos com o 

idealismo de Hegel e dos jovens hegelianos. 

E. Marx, na Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de 

Hegel, afirma que a “crítica da religião” constitui o pres-

suposto de toda a crítica e considera que na Alemanha 

esta já havia cumprido o seu papel, estava praticamente 

completada. 

 

19- Quanto à Karl Marx, coloque (V) para afirmativa verdadeira e 

(F) para falsa:  

 

(   )  Para Marx, a religião é uma distração que permite que os 

explorados esqueçam de sua miséria, e pode ser usada pe-

los poderosos.  

(   )  Karl Marx foi coautor com Lenin do "Manifesto do Par-

tido Comunista", publicado em 1848, durante a eclosão da 

Primavera dos Povos. 

(   )  Para Marx, a alienação religiosa é um dos elementos que 

explicam a submissão do proletariado. 

(   )  Marx, às vezes, sugere uma relação de causalidade em que 

a religião seria um fator ativo na formação do capitalismo. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

A. F – F – F – V  

B. V – V – F – F   

C. V – F – V – V   

D. V – F – F – F  

E. F – F – V – F  

 

20- Quanto ao fenômeno religioso e a resposta para a vida além-

morte, assinale a alternativa incorreta.  

 

A. Os primitivos homens das cavernas há 25 mil anos, pinta-

vam pessoas que haviam morrido durante caçadas.  

B. No Egito, os faraós eram embalsamados e, junto a seu 

corpo, eram colocados alimentos, joias e objetos pessoais 

para que eles pudessem fazer sua jornada para o reino dos 

mortos com todos os apetrechos necessários.  

C. No Egito, as tumbas dos poderosos eram luxuosas, mas os 

pobres também tinham direito à imortalidade e recebiam 

honras fúnebres.  

D. Na Grécia e em Roma, todas as pessoas tinham o dever de 

prestar homenagens e fazer o funeral dos seus familiares 

mortos. Se eles não fizessem isso, acreditava-se que a 

alma permaneceria em sofrimento.  

E. Alguns filósofos gregos, como Pitagóras, Sócrates e Pla-

tão, acreditavam na possibilidade de a mesma alma voltar 

à vida em outro corpo.  
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21- Sobre a concepção de morte segundo a Igreja Católica, julgue 

os itens a seguir.  

 

I. Cada homem, em sua alma imortal, recebe sua retri-

buição eterna a partir de sua morte, em um juízo Par-

ticular feito por Cristo, juiz dos vivos e dos mortos.  

II. As almas de todos os que morrem na graça de Cristo 

constituem o povo de Deus para além da morte, a 

qual será definitivamente vencida no dia da ressur-

reição, quando essas almas serão novamente unidas 

a seus corpos.  

III. A santíssima Igreja romana crê e confessa firme-

mente que no dia do juízo todos os homens compa-

recerão com seu próprio corpo diante do tribunal de 

Cristo para dar contas de seus próprios atos.  

IV. No fim dos tempos, o Reino de Deus chegará à sua 

plenitude.  

V. Os justos reinarão com Cristo para sempre, glorifi-

cados em corpo e alma, e ao próprio universo mate-

rial será transformado.  

 

Estão corretos os itens:  

 

A. I, II e III, apenas.  

B. II, III e IV, apenas.  

C. I, II e V, apenas.  

D. I, II, III, IV e V.  

E. III, IV e V, apenas.  

 

22- Assinale a alternativa em que a Morte segundo a visão espírita 

esteja incorreta.  

 

A. A morte é uma mudança de estado, a destruição de uma 

forma frágil que já não proporciona à vida as condições 

necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução.  

B. No instante da morte, o desprendimento do perispírito se 

completa subitamente.  

C. A falência dos órgãos e o desprendimento perispírito que 

se segue definem o estado de transição ou de passagem de 

um plano para outro. Neste momento, o Espírito encontra-

se inconsciente, situação que pode perdurar por um maior 

ou menor espaço de tempo, de acordo com as condições 

pessoais de cada um. 

D. A chegada ao plano espiritual pode ser sofrida ou não. 

E. Com o Espírito que durante a existência se deixou condu-

zir por uma vida mais simples, sem ganâncias ou ambi-

ções exageradas; que procurou desenvolver virtudes, 

combatendo imperfeições; que praticou a caridade, pro-

movendo o bem; que cumpriu os seus deveres familiares, 

profissionais e sociais, a sua desencarnação será mais 

amena.  

 

23- Analise alguns apontamentos sobre a Sociologia de  Durkheim 

e assinale a alternativa incorreta.  

 

A. Émile Durkheim se alimentou profundamente do contexto 

social de seu tempo, buscando demonstrar como a Socio-

logia é capaz de estudar, explicar, identificar, e propor so-

luções para os problemas sociais. 

B. Para Durkheim, os Fatos sociais devem ser abordadas 

como coisas, sendo uma dimensão da realidade objetiva, 

como leis próprias.  

C. Um de seus objetos, o suicídio, é um exemplo claro de sua 

proposta de estudar os fenômenos sociais como um Fato 

Social. 

D. Durkheim buscou destacar que a Sociologia é a ciência da 

gênese e funcionamento das instituições. Para ele institui-

ções são entendidas como crenças e comportamentos ins-

tituídos pela coletividade. 

E. Cada indivíduo, ou grupo de indivíduos, desempenha uma 

função social  e isso contribui para o conjunto da socie-

dade. A interdependência ou funcionalidade crescente, 

subjacentes às sociedades modernas é denominada por 

Durkheim de solidariedade substancial.  

 

24- De acordo com da Religião da Humanidade, segundo Augusto 

Comte, analise as afirmativas a seguir:  

 

I. Na Religião da Humanidade, todavia, não há um 

Deus sobrenatural, nem vida após a morte.  

II. Nela, presta-se homenagem à Humanidade, compre-

endida como o conjunto dos homens vivos e mortos.  

III. Seu culto reverencia os antepassados, em prática ri-

tualizada que tem por finalidade fortalecer o laço so-

cial entre os homens, a solidariedade entre as gera-

ções e a transmissão do conhecimento.  

IV. Em seu calendário, a Religião da Humanidade cele-

bra homens e mulheres que contribuíram para forta-

lecer os valores e impulsionar a história da civiliza-

ção Ocidental. 

 

Está (estão) correta(s):  

 

A. I, apenas.  

B. I e II, apenas.  

C. I, II e III, apenas.  

D. I, II, III e IV.  

E. II, III e IV, apenas.  

 

25- Assinale a alternativa incorreta sobre religião conforme 

Sigmund Freud.  

 

A. Acreditava que o sistema de crenças religiosas fornecia 

uma estrutura cultural que fomentava o desenvolvimento 

de outras instituições sociais, como a economia. Decla-

rou que a religião era o “ópio das massas”.  

B. Para ele, a experiência da repressão acontece a partir da 

perversão daquilo que é visto como instinto natural no 

homem, entendido como pulsões sexuais, em vista de 

fazê-lo se expressar de outras formas menos primárias ou 

reprimir seus desejos mais íntimos, muitas vezes repro-

váveis, o que pode ocasionar neuroses, devido ao aprisi-

onamento das emoções. 

C. Sigmund Freud observou uma semelhança entre a neu-

rose obsessiva e os fenômenos culturais, dos quais o fe-

nômeno religioso entra em uma posição importante, oca-

sionando uma virada em sua percepção.  

D. Freud enxerga as neuroses de duas formas, a saber: neu-

roses histéricas e neuroses obsessivas, da qual sobre este 

segundo modo, ele sustenta sua crítica sobre a religião. 

E. A religião expressão da culpa dos instintos primários, ou 

seja, ela representa um código de moral que culpa o indi-

víduo dos seus instintos e pulsões. 

 

https://cafecomsociologia.com/tag/emile-durkheim/
https://cafecomsociologia.com/2010/06/durkheim-e-definicao-de-fato-social.html
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26- Sobre o novo paradigma do Ensino Religioso a partir da Lei 

9.475/97, examine as afirmativas a seguir. 

 

I. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte 

integrante da formação básica do cidadão e constitui 

disciplina dos horários normais das escolas públicas 

de ensino fundamental, assegurado o respeito à di-

versidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quais-

quer formas de proselitismo. 

II. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedi-

mentos para a definição dos conteúdos do ensino re-

ligioso e estabelecerão as normas para a habilitação 

e admissão dos professores. 

III. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, consti-

tuída pelas diferentes denominações religiosas, para 

a definição dos conteúdos do ensino religioso. 

 

Está (estão) correta(s):  

 

A. I, apenas.  

B. II, apenas.  

C. III, apenas.  

D. I e II, apenas.  

E. I, II e III.  

 

27- Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Religioso, julgue os itens a seguir:  

 

I. A escola é o espaço de construção de conhecimentos e, 

principalmente, de socialização dos conhecimentos histo-

ricamente produzidos e acumulados. E, como todo conhe-

cimento humano é sempre patrimônio da humanidade, o 

conhecimento religioso deve também estar disponível a 

todos que a ele queiram ter acesso.  

II. Por questões éticas e religiosas, e pela própria natureza da 

escola, não é função dela propor aos educandos a adesão 

e vivência desses conhecimentos, enquanto princípios de 

conduta religiosa e confessional, já que esses sempre são 

propriedade de uma determinada religião. Conhecer sig-

nifica captar e expressar as dimensões da comunidade de 

forma cada vez mais ampla e integral.  

III. À escola não compete integrar, dentro de uma visão de 

totalidade, os vários níveis de conhecimento: o sensorial, 

o intuitivo, o afetivo, o racional e o religioso. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I e II, apenas.  

B. I, II e III.  

C. I, apenas.  

D. II, apenas.  

E. III, apenas.  

 

28- Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso 

constituem-se num marco histórico da educação brasileira, a esse 

respeito, assinale a alternativa incorreta.  

 

I. Culturas e Tradições Religiosas é o estudo do fenômeno 

religioso à luz da razão humana, analisando questões 

como: função e valores da tradição religiosa, relação entre 

tradição religiosa e ética, teodicéia, tradição religiosa na-

tural e revelada, existência e destino do ser humano nas 

diferentes culturas. 

II. Escrituras Sagradas e/ou Tradições Orais são os textos que 

transmitem, conforme a fé dos seguidores, uma mensa-

gem do Transcendente, onde pela revelação, cada forma 

de afirmar o Transcendente faz conhecer aos seres huma-

nos seus mistérios e sua vontade, dando origem às tradi-

ções.  

III. Teologias é o conjunto de afirmações e conhecimentos 

elaborados pela religião e repassados para os fiéis sobre o 

Transcendente, de um modo desorganizado.  

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I e II, apenas.  

B. I e III, apenas.  

C. I, II e III.  

D. II, apenas.  

E. III, apenas.  

 

29- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa sobre os 

Componentes Curriculares de Ensino Religioso.  

 

(   )  A escola é a instituição que urge, por conta de sua autonomia, 

que é garantida em lei com relação aos seus princípios e ob-

jetivos, ser lugar onde cultura, saberes e educação desempe-

nhem importante papel na relação com a manifestação do plu-

ralismo religioso, marca indelével do povo brasileiro.  

(   )  O repto de se estabelecer a identidade do Ensino Religioso, 

tendo em vista essas e ainda outras premissas para a disciplina 

tem motivado há décadas pesquisas e reflexões dos especia-

listas da área. 

(   )  O percurso assumido pela visão cultural da matéria busca his-

toricamente atender as orientações do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), e ainda mais no momento de análise da es-

truturação da Base Nacional Comum, onde se estabelecem 

objeto e objetivos. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – F – F  

B. V – V – F  

C. F – V – F  

D. V – V – V  

E. V – F – F  

 

30- No ambiente escolar, onde gerações são formadas, se faz 

necessário considerar:  

 

I. Os valores de cada família dos estudantes, com suas dife-

rentes visões de mundo, práticas de convivência, e propri-

amente crenças, não necessariamente religiosas;  

II. A diversidade sócio-cultural da sociedade local, seus 

avanços e limites, suas contribuições e limitações;  

III. As regras que regem cada sistema escolar, com as esco-

lhas necessárias (econômicas, pedagógicas, filosóficas, 

etc.), que estruturam as relações entre os pares que a com-

põe (governos, secretarias/sistemas, escolas, profissionais 

da Educação, estudantes, famílias)  

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

SUPERIOR – 17 – PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO: ENSINO RELIGIOSO  

Página 6 

IV. A pessoalidade do corpo discente, traduzida nas histórias 

pessoais, gostos, escolhas, conhecimentos, emoções, que 

influencia e é influenciada pelos tópicos apresentados an-

teriormente.  

 

A. I e II apenas.  

B. II e III, apenas.  

C. I, II, III e IV.  

D. III e IV, apenas.  

E. I e III, apenas.  

 

31- Sobre o Ensino Religioso, analise as afirmativas abaixo.  

 

I. A individuação das manifestações religiosas, que reve-

lam historicamente as diferentes concepções de divin-

dade e formas de cultuar, é por vezes antagônica entre 

elas, contudo de acordo com a fenomenologia, esses fa-

tores não são excludentes quanto ao conhecimento que 

ele possibilita acesso.  

II. A disciplina deve se esquivar das análises que promovam 

a mera identificação, oposições ou juízo de valor, pois 

pretende uma ação transformadora com os aspectos do 

Fenômeno Religioso.  

III. Tanto os conhecimentos escolares quanto os aspectos re-

ligiosos trazem consigo o potencial formativo, de tal 

forma carregado de tendências e influências, que tanto se 

complementam quanto conflitam – e por isso mesmo, 

nesse encontro e movimentos, enraizado em um fazer pe-

dagógico responsável, é possível vislumbrar sujeitos crí-

ticos e protagonistas de suas histórias conscientes da im-

portância e contribuição de outras. 

 

Está (estão) correta(s): 

  

A. I e II, apenas.  

B. I, II e III.  

C. I e III, apenas.  

D. II, apenas.  

E. III, apenas.  

 

32- No que se refere à religião, todas as assertivas abaixo estão 

corretas, exceto:  

 

A. Religio pode qualificar diferentes realidades religiosas, 

sistemas de crenças e práticas inseridas na cultura de um 

povo, o que confirma o pensamento de Emille Durkein, 

que retomando o conceito de religião a define como um 

sistema solidário de crenças e práticas relativas a coisas 

sagradas.  

B. A religião funciona ainda como modelo para as relações, 

enquanto orienta a busca pelas respostas essenciais: de 

origem, destino e sentido da existência, além de oferecer 

explicações a respeito do sofrimento, ignorância e injus-

tiça – questões ameaçadoras a vida.  

C. Historicamente se percebe a compulsão pela religiosidade 

e pelo sagrado, cuja busca pode ser considerada até 

mesmo instintiva, tendo em vista que diferentes culturas 

ao longo do tempo buscam por este viés a compreensão 

do papel pessoal, dos fatos inconsoláveis e daqueles des-

conhecidos ou inexplicáveis.  

D. O sagrado passou, mas não passa mais, por uma variedade 

de mediações, tendo em vista os acontecimentos humanos 

serem sacralizados nas culturas em que se inserem.  

E. O que se considera como enigmático, como próprio da re-

lação entre adorado e adorador, pode ser tema para o co-

nhecimento cultural humano, como por exemplo, os sím-

bolos religiosos que delineiam essa relação, contudo que 

esse conhecimento seja em profundidade, pois são atra-

vessadas, por uma imprecisão intrínseca da experiência 

religiosa.  

 

33- O Ensino Religioso integra a Educação brasileira, como 

componente de seu currículo formal. Desse modo, ele apresenta 

características pedagógicas ligadas aos estudos da área, onde são 

aplicáveis as teorias desenvolvidas para a Educação. Assinale a 

alternativa incorreta.  

 

A. No ano de 1997, com a revisão do artigo 33 da LDB 

9394/96, este componente teve formalizada a sua regula-

mentação por parte dos sistemas de ensino que devem re-

gulamentar procedimentos e definição de conteúdos do 

Ensino Religioso, além de estabelecerem normas para 

habilitação e admissão de docentes. 

B. Historicamente o Ensino Religioso apresenta uma trans-

posição didática com a Teologia, Ciências da Religião ou 

outra, principalmente pelo fato que os docentes que 

atuam têm formação específica nestas áreas. 

C. É possível afirmar que as perguntas “o que” e “como” 

ensinar foram influenciadas por algumas variáveis ao 

longo do processo, e findaram por deixar suas marcas 

tanto nas características dos conteúdos quanto nas meto-

dologias utilizadas na disciplina.  

D. O movimento de igrejas, que impunha inicialmente o en-

sino do conteúdo doutrinal foi paulatinamente apresen-

tando perspectivas ecumênicas – de acordo com o avanço 

no movimento para este fim intercristãos.  

E. O Ensino Religioso conviveu com uma inter-religiosi-

dade, contudo sem erradicar o ensino de uma religião, 

convivendo ambas as perspectivas concomitantemente. 

 

34- Quanto ao Ensino Religioso a partir das concepções de 

religião e as leis de ensino no Brasil, observe as afirmações 

abaixo:  

 

I. As indicações do Conselho Nacional de Educação encon-

tram espaço profícuo no Ensino Religioso, que em seu 

cotidiano pode contribuir para a leitura do mundo em di-

ferentes linguagens, incluindo o domínio e o uso refle-

xivo de palavras, números, fatos, espaço, arte e da tecno-

logia e transborda disso, pois favorece relacionamentos 

verdadeiramente humanos quando aborda e desmistifica 

valores sociais, laços de solidariedade, superação do pre-

conceito em todas as suas formas, além de abordar aspec-

tos do Ethos, em especial quanto à alteridade, tema pró-

prio deste componente curricular.  

II. Pensando em um componente integrado ao todo da es-

cola, com seus objetivos e fins, vinculado e articulado 

aos outros componentes do currículo, engajados em unís-

sono a uma proposta pedagógica coletivamente constru-

ída e coerente, o Ensino Religioso pode neste contexto 

potencializar o todo educativo, e não somente atuar como 

um apêndice neste espaço. 
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III.  Além de ligado ao currículo formal, ainda considera ele-

mentos do currículo oculto, pois abre espaço para que as 

subjetividades, de alunos e professores, tenham espaço 

de reflexão e ressignificação. 

 

Marque a alternativa correta. 

  

A. Somente as afirmativas I e II estão corretas.  

B. Todas as afirmativas estão corretas.  

C. Nenhuma afirmativa está correta.  

D. Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

E. Somente as afirmativas II e III estão corretas.  

 

35- As assertivas abaixo se referem aos aspectos legislativos do 

Ensino Religioso no Brasil, exceto:  

 

A. A garantia do Ensino Religioso, enquanto disciplina, no 

currículo escolar necessita estar regulamentada nos Siste-

mas de Ensino através de resoluções e pareceres dos Con-

selhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação, e em 

atendimento à lei ser inserido na matriz curricular das uni-

dades de ensino, e, por conseguinte, no Projeto Político 

Pedagógico da escola com o mesmo tratamento dado aos 

demais componentes curriculares conforme estabelecido 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 

Básica. 

B. A organização do Ensino Religioso nos sistemas de en-

sino na Educação Básica é assegurada na Constituição Fe-

deral, nas Constituições Estaduais e na LDB Lei nº 

9394/96, e amplia as possibilidades aprendentes com re-

lação ao currículo escolar pois trata de forma privilegiada 

as “contribuições das diferentes culturas e etnias para a 

formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 

indígenas, africana e europeia” (Art. 26, § 4º da LDB, 

BRASIL, 1996). 

C. O ensino religioso é de matrícula facultativa, ou seja, op-

cional, como “parte integrante da formação básica do ci-

dadão” e constituindo “disciplina dos horários normais 

das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o 

respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, permi-

tidas algumas formas de proselitismo. 

D. A regulamentação da decisão que compete aos sistemas 

de ensino (Estados e municípios), que definirão “os pro-

cedimentos para a definição dos conteúdos do ensino reli-

gioso e estabelecerão as normas para a habilitação e ad-

missão dos professores”.  

E. O aluno não pode ser reprovado, por se tratar de matrícula 

facultativa. Mas fica submetido, sim, a uma nota. 

 

36- Leia e analise as afirmativas abaixo.  

 

I. O princípio da laicidade estatal exige que o Estado 

se mantenha neutro frente a quaisquer confissões re-

ligiosas.  

II. Pode-se admitir a contratação de professores na rede 

pública na qualidade de ‘representantes’ de determi-

nada religião, pois assim se conseguiria atender de 

forma igualitária a todas elas.  

III. O fato de uma religião ser majoritária entre a popu-

lação também não permite infração ao mandamento 

da laicidade, que em última análise se fundamenta na 

igualdade de todos e na própria liberdade religiosa.  

Marque a alternativa correta.  

 

A. Somente as assertivas I e II estão corretas.  

B. Somente as assertivas II e III estão corretas.  

C. Somente as assertivas I e III estão corretas.  

D. Não há assertiva correta.  

E. Todas as assertivas estão corretas.  

 

37- Quanto aos aspectos curriculares do Ensino Religioso, 

assinale a alternativa incorreta.  

 

A. A maioria dos cursos de magistério e pedagogia que ha-

bilitam professores para as séries iniciais do ensino fun-

damental tem dado a formação mínima necessária para a 

atuação nesta disciplina que, segundo a Constituição Fe-

deral de 1988, constitui disciplina dos horários normais 

das escolas públicas do ensino fundamental. 

B. O artigo 33 da LDB 9.394/96, em seu parágrafo primeiro 

indica e orienta que os Sistemas de Ensino definam con-

teúdos e as normas para habilitação e admissão dos/as 

professores.  

C. A LDB aponta princípios para que as escolas dentro de 

suas propostas pedagógicas articulem as áreas do conhe-

cimento. 

D. A LDB, em seu parágrafo segundo, contém legislações 

que indicam que as Secretarias de Educação ouçam En-

tidades Civis organizadas para a definição dos conteúdos.  

E. Os diferentes contextos sociais em que se inserem jovens 

e crianças devem ser contemplados nos projetos educaci-

onais de cada escola, é o que orienta as Diretrizes Curri-

culares Nacionais do Ensino Fundamental de Nove Anos, 

e deve permear a construção do currículo escolar. 

 

38- Os conteúdos do Ensino Religioso foram definidos nos 

seguintes eixos, exceto:  

 

A. Culturas e Tradições Religiosas  

B. Escrituras Sagradas e/ou Tradições Orais  

C. Teologias  

D. Fisolofia  

E. Ethos 

 

39- Considerando os marcos normativos e, em conformidade com 

as competências gerais estabelecidas no âmbito da Base Nacional 

Comum Curricular, o Ensino Religioso deve atender os seguintes 

objetivos:  

 

I. Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos re-

ligiosos, culturais e estéticos, a partir das manifesta-

ções religiosas percebidas na realidade dos educan-

dos.  

II. Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade 

de consciência e de crença, no constante propósito 

de promoção dos direitos humanos. 

III. Desenvolver competências e habilidades que contri-

buam para o diálogo entre perspectivas religiosas e 

seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade 

de concepções e o pluralismo de ideias, de acordo 

com a Constituição Federal.  

IV. Contribuir para que os educandos construam seus 

sentidos pessoais de vida a partir de valores, princí-

pios éticos e da cidadania. 
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A. I e II, apenas.  

B. II e III, apenas.  

C. I, II e III, apenas.  

D. I, II, III e IV.  

E. II, III e IV, apenas.  

 

40- No que se refere à Base Nacional Comum Curricular da área 

de Ensino Religioso, é incorreto o que se afirma em:  

 

A. O conhecimento religioso, objeto da área de Ensino Re-

ligioso, é produzido no âmbito das diferentes áreas do 

conhecimento científico das Ciências Humanas e Soci-

ais, notadamente da(s) Ciência(s) da(s) religião(ões).  

B. Os fenômenos religiosos em suas múltiplas manifesta-

ções são parte integrante do substrato cultural da huma-

nidade.  

C. O Ensino Religioso busca construir, por meio do estudo 

dos conhecimentos religiosos e das filosofias de vida, 

atitudes de singularidade das alteridades.  

D. Cabe ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos reli-

giosos a partir de pressupostos éticos e científicos, sem 

privilégio de nenhuma crença ou convicção. Isso im-

plica abordar esses conhecimentos com base nas diver-

sas culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a 

existência de filosofias seculares de vida. 

E. A interculturalidade e a ética da alteridade constituem 

fundamentos teóricos e pedagógicos do Ensino Religi-

oso, porque favorecem o reconhecimento e respeito às 

histórias, memórias, crenças, convicções e valores de di-

ferentes culturas, tradições religiosas e filosofias de 

vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


