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                                             Cargo: Professor II - Religião 
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO SUL 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1. A reforma protestante encontrou apoio de imperadores europeus que estavam insatisfeitos com o poder político que o 
Papa detinha, e em decorrência disto as igrejas nascidas da reforma  eram estatais. Três correntes principais da reforma 
protestante criaram as igrejas:  
 
a) Batista, Metodista e Anglicana 
b) Anglicana, Presbiteriana e Metodista 
c) Presbiteriana, Batista e Calvinista 

d) Luterana, Calvinista e Anglicana 
e) Calvinista, Metodista e Batista 

 
2. Dentre as diversas “nações” africanas, a religião Afro-Brasileira que mais fielmente preserva as tradições dos 
antepassados, e raramente  aberta ao sincretismo, é: 
 
a) A Pajelança 
b) A Umbanda 

c) O Candomblé 
d) O espiritismo 

e) O Judaísmo 

 
3. Os cultos Xamânicos Amazônicos, são também chamados de: 
 
a) Candomblé 
b) Santo Daime 

c) Feitiçarias 
d) Umbanda 

e) Pajelança 

 
4. A doutrina que admite o princípio de reencarnação e manifestações dos espíritos dos mortos entre os vivos, embora 
fundamentada firmemente na doutrina e orações da igreja católica, não tem liturgia complicada, restrições, rituais de adoração, 
sacerdotes ou igrejas. Estamos nos referindo ao: 
 
a) Judaísmo 
b) Catolicismo 

c) Espiritismo 
d) Budismo 

e) Islamismo 

 
5. O Budismo não pode ser classificado como religião, pois, não há o culto de uma divindade, sendo o mais correto qualifica-
lo como uma filosofia espiritualista. Em relação ao Budismo, o mestre mais conhecido que usou o título de Buda foi: 
 
a) Allan Kardec 
b) Sidarta Gautama 

c) Saia Sansara 
d) Calvino 

e) Skyan Yohenet 

 
6. Em relação ao Budismo , pode-se afirmar que Buda não é uma pessoa mas um título que vários mestres já usaram, e que 
significa: 
 
a) “Aquele que sabe” 
b) “Aquele que cura” 

c) “O que tem paciencia” 
d) “O que tem poderes” 

e) “O que conserta” 

 
7. A primeira religião monoteísta a aparecer na história foi: 
 
a) O Budismo 
b) O Catolicismo 

c) O Judaísmo 
d) O Islamismo 

e) O Espiritismo 

 
8. O Livro sagrado do Judaísmo é o (a): 
 
a) Bíblia Sagrada 
b) Tora 

c) Tripitaka 
d) Alcorão 

e) Corão 

 
9. O livro sagrado do Islamismo, revelado a Maomé pelo arcanjo e redigido ao longo dos cerca de 20 anos de sua pregação. 
Estamos  nos referindo a (ao): 
 
a) Bíblia Sagrada 
b) Livro dos doutrinadores 

c) Dogma Espírita 
d) Alcorão 

e) Tora 

 
10. A Lei 9.475 de 22 de julho de 1997, dá nova redação ao Art. 33 da Lei: 
 
a) 9.132 de 12/10/1998 
b) 9.394 de 20/12/1996 

c) 9.475 de 26/10/1997 
d) 9.812 de 12/09/1999 

e) Todas as afirmativas são falsas 

 
11. Igreja Fundada no Japão em 1º de janeiro de 1935 por Meishu-Sama, e introduzida no Brasil em 1955 onde possuí o seu 
maior centro religioso da América do Sul, o qual é tido como o único local sagrado fora do Japão. Estamos nos referindo a (ao): 
 
a) Movimento Hare Krishna 
b) Igreja Cristão Ocidental 

c) Budismo 
d) Igreja Messiânica Mundial 

e) Seicho-no-ie 

 
12. Dentre as Igrejas Cristão Orientais também representadas no Brasil, podemos destacar: 
 
a) A Igreja Messiânica 
b) A Igreja Ortodoxa 
c) A Igreja Adventista 
d) A Igreja Católica 
e) A Igreja Presbiteriana 
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13. As igrejas nascidas em regiões fora do Império Romano e do alcance da língua latina, onde desenvolveram-se igrejas 
cristãs independentes da Santa Sé de Roma. Os concílios de Éfeso e Calcedônia trouxeram diferenças inconciliáveis nos 
dogmas aceitos por correntes e a igreja católica constituída, e a ruptura final ocorreu em 1054 formada por três grupos 
distintos: As ortodoxas, a nestoriana  e as monofisistas. Em relação ao enunciado acima, estamos nos referindo as (aos): 
 
a) Igrejas das testemunhas de Jeová 
b) Igrejas Monoteístas 
c) Igrejas Cristãs Orientais 

d) Mórmons 
e)Igrejas Presbiterianas 

 
14.  Desde os anos 70 tem aumentado no Brasil, o número de praticantes de cultos neopagãos, mais especificamente o 
xamanismo e a wicca, em que grupos de praticantes se reúnem em ambientes naturais e promovem rituais onde celebram a 
sintonização com a energia natural da terra e as entidades correlacionadas. O grupo xamânico mais conhecido no Brasil é o 
do: 
 
a) Santo Daime 
b) Monoteísmo 

c) Budismo 
d) Catolicismo 

e) Hare Krishna 

 
15. Derivadas de uma ruptura no Concílio da Calcedônia, quatro igrejas permaneceram com a definição de que “Cristo tem a 
única natureza encarnada do verbo de Deus”. 
Assinale abaixo a única alternativa que não corresponde a uma destas igrejas: 
 
a) A Igreja Copta do Egito 
b) A Igreja Católica Apostólica Romana 
c) A Igreja da Etiópia 
d) As Igrejas Sírias Jacobita e Malabarita 
e) As Igrejas Armênias Monofisistas 
 
16.  Do descobrimento do Brasil à Proclamação da República, o catolicismo foi a religião oficial do Brasil, devido a um acordo 
de direito de Padroado firmado entre o Papa e a Coroa Portuguesa. Com a Proclamação da República, foi declarada a 
independência do Estado em relação à igreja, instituindo-se assim a liberdade de culto, sendo o Brasil declarado um estado 
LAICO, isto é: 

 
a)  Instituir a cultura protestanista 
b)  Um país de vínculos religiosos afro-descendentes 
c)  Multicultura religiosa 

d)  Isento de vínculos religiosos 
e)  Instituído a uma só religião 

 
17.  Dentre os muitos aspectos do catolicismo no Brasil, podemos definir que foi pioneiro nos seguintes aspectos: 
 
I – Criação da primeira agremiação episcopal do mundo (CNBB); 
II – Fundação, na década de 80 do movimento de catequização do índio e da catequização carcerária; 
III – de 1960 a 1980, o movimento de teologia da libertação, formada por religiosos e leigos que interpretavam o evangelho sob 
o ponto de vista social e fundou as CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base); 
 
Em relação as afirmativas, assinale a opção correta: 
 
a) As afirmativas I e II estão corretas 
b) As afirmativas II e III estão corretas 
c) As afirmativas I e III estão corretas 

d) Apenas a afirmativa I está correta 
e) Apenas a afirmativa II está correta 

 
18.  Todas as opções abaixo trazem igrejas conhecidas como protestantes históricas que chegaram ao Brasil nos séculos XIX 
e XX, exceto uma delas, assinale-a: 
 
a)  Messiânica 
b)  Presbiteriana  

c)  Metodista 
d)  Luterana 

e)  Anglicana 

 
19.  A reforma protestante foi um movimento iniciado no século XVI por:  
 
a)  Allan Kardec 
b)  Calvino 

c)  Sidarta Gautama 
d)  Papa Leão XII 

e)  Martinho Lutero 

 
20. O movimento que trouxe mudanças ao protestanismo, sendo a principal delas, a crença no fato de que o Espírito Santo 
continua a se manifestar nos dias de hoje,sendo que desta crença, originam-se as práticas de cura, profecia e exorcismo, entre 
outras. Estamos nos referindo ao: 
 
a)  Movimento Protestanista 
b)  Movimento Pentecostal 
c)  Movimento Presbiteriano 
d)  Movimento Batista 
e)  Movimento Congregacionista 
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21. Em relação ao FUNDEB, é correto afirmar: 
 

a) A complementação da União observará o cronograma da programação financeira do Tesouro Nacional e contemplará 
pagamentos mensais de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da complementação anual, a serem realizados até o último dia útil 
de cada mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) até 31 de julho, de 85% (oitenta e 
cinco por cento) até 31 de dezembro de cada ano, e de 100% (cem por cento) até 31 de janeiro do exercício imediatamente 
subseqüente. 
b) A complementação da União a maior ou a menor em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita 
realizada do exercício de referência será ajustada no 3

o
 (primeiro) quadrimestre do exercício imediatamente subseqüente e 

debitada ou creditada à conta específica dos Fundos, conforme o caso. 
c) O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente não se constitui em valor de referência relativo aos anos iniciais do 
ensino fundamental urbano e será determinado contabilmente em função da complementação da União. 
d) Eventuais diferenças do valor anual por aluno entre as instituições públicas da etapa e da modalidade referidas no artigo 
8º e as instituições a que se refere o § 1

o
 deste artigo serão aplicadas no pagamento de docentes da rede escolar pública. 

e) Para os fins da distribuição dos recursos de que trata esta Lei, serão consideradas as matrículas presenciais efetivas ou 
não no início do ano letivo, conforme os dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, considerando as ponderações aplicáveis. 
 

22. Sobre a Educação em Direitos Humanos, é incorreto  afirmar: 
 

a) A educação em direitos humanos, ao longo de todo o processo de redemocratização e de fortalecimento do regime 
democrático, tem buscado contribuir para dar sustentação às ações de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, e 
de reparação das violações. 
b) A consciência sobre os direitos individuais, coletivos e difusos tem sido possível devido ao conjunto de ações de educação 
desenvolvidas, nessa perspectiva, pelos atores sociais e pelos(as) agentes institucionais que incorporaram a promoção dos 
direitos humanos como princípio e diretriz. 
c) A implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos visa, sobretudo, munir os cidadãos de seus direitos 
a fim de promover um maior volume de processos públicos em favor dos menos favorecidos. 
d) O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos tem como meta a difusão da cultura de direitos humanos no país. 
e) A implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos prevê a disseminação de valores solidários, 
cooperativos e de justiça social, 
 

23. Sobre a Lei 10.639/2003, suas implicações pedagógicas e sua implementação, é incorreto afirmar: 
 

a) Há importância de suscitar na escola discussões, reflexões e debates referentes à predominância da história e do 
pensamento dominantes no sistema educacional. 
b) Há necessidade de reconhecer e enaltecer a imprescindível sabedoria cultural africana, e o seu legado histórico para a 
humanidade. 
c) Há necessidade de desconstrução dos sistemas e dos mecanismos de produção do racismo existente na sociedade e no 
espaço educacional. 
d) A desconstrução da visão ideológica negativa com que são vistos os africanos e seus descendentes e que foi construída ao 
longo desses cinco séculos no Brasil justifica a implementação da Lei. 
e) É preciso ressaltar positivamente a efetiva participação do povo negro no processo histórico brasileiro. 
 
24. Em relação às tendências pedagógicas, analise os itens a seguir: 
 

I – A Escola Nova Desloca o eixo do conteúdo para os processos de aprendizagem. 
II – A  Escola Tradicional Repassa conteúdos em quantidade, estanques, e sem articulação conceitual que permita a crítica. 
III – A Escola Tecnicista enfoca a capacitação instrumental de pensamento e de ação corporal. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I e II c) Todas d) I e III e) Apenas II 
 

25. É obrigação dos docentes, segundo a LDB todas as alternativas abaixo, exceto: 
a) Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua 
proposta pedagógica. 
b) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
c) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
d) Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
e) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
 

Texto I 
                                          O FUTURO DA COMUNICAÇÃO                                                              R. A. Amaral Vieira 

A nossa civilização é marcada pela linguagem gráfica. A escrita domina nossa vida; é uma instituição social tão forte 
quanto a nação e o Estado. Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. Pela escrita acumulamos conhecimentos, 
transmitimos idéias, fixamos nossa cultura.  

Nossas religiões derivam de livros: o islamismo vem do Corão, escrito por Maomé; os Dez Mandamentos de Moisés 
foi um livro escrito em pedra. Nosso cristianismo está contido em um livro, a Bíblia. É a cartilha, é o livro escolar, é a literatura 
expressa graficamente, é o jornal. Mesmo a televisão _ e mais do que ela o cinema _ lança mão dos recursos da linguagem 
escrita (legenda) para facilitar a comunicação. 

Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.    São as certidões, os atestados, 
são os relatórios, são os diplomas. O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale 
mais que todas as evidências.  

Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver, o diploma mais que 
a habilitação. Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização. 
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26. Podemos inferir do texto I: 
 
I – É um texto dissertativo/argumentativo, dadas as suas características estruturais. 
II – É um texto descritivo, já que descreve a importância da escrita. 
III – É argumentativo, marcado pelas hipóteses e tentativas de fundamentá-las. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I e III 

c) Apenas I, II e III 
d) Apenas II 

e) Apenas III 

 
27. São ideias primárias do texto, exceto: 
 
a) A escrita domina nossa vida 
b) A comunicação escrita senta-se em trono 
c) A simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências 
d) Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência 
e) Nossas religiões derivam de livros 
 
28. “O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências.” 
Nesse trecho, a vírgula: 
 
a) Está correta por se tratar de sujeitos diferentes, embora separados pelo conectivo “e”. 
b) Está incorreta por se tratar de conjunção aditiva que inibe o uso de vírgulas. 
c) Poderia ser colocada depois da palavra “gráfica” sem alteração gramatical. 
d) Deveria ser colocada depois do “a” 
e) Não pode ser julgada correta, pois não há nenhuma regra específica paraesse caso. 
 
29. No primeiro parágrafo, os dois últimos períodos são construídos utilizando como recurso: 
 
a) orações assindéticas e subordinadas 
b) orações sindéticas e subordinadas 
c) apenas orações subordinadas 

d) apenas orações assindéticas 
e) orações sindéticas apenas 

 
30. A alternativa que não aponta implícita ou explicitamente a opinião do autor é: 
 
a) Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização. 
b) Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.   
c) Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. 
d) Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver. 
e) Nossas religiões derivam de livros. 
 
 
 




