FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO –

ENSINO RELIGIOSO

DATA: 07/07/2019 – HORÁRIO: 8h30min. às 11h30min. (horário do Piauí)
LEIA AS INSTRUÇÕES:
01.

02.
03.
04.

05.
06.
07.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Você deve receber do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno (TIPO 04) com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. Verifique
se o tipo de caderno (TIPO 04) é o mesmo que consta no seu Cartão-Resposta.
OBS: Para realizar sua Prova, use apenas o material mencionado acima e,
em hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço apropriado
do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das Provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
O tempo de duração para esta Prova é de 3 (três) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se definitivamente da
sala de Prova depois de 2h e 30min. do início desta.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.
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Assinatura

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
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ENSINO RELIGIOSO
01. “Antes de existir a filosofia, antes que a ciência fosse praticada, antes que o direito político fosse exercido, o
ser humano já possuía práticas de devoção aos deuses e aos espíritos, rituais de invocação e adoração das
forças da natureza. Nunca houve uma cultura que não tivesse alguma forma de religiosidade”.
(Dora Incontri, Todos os Jeitos de Crer: Ática, 2013).

Com base no texto acima podemos inferir que
a)
b)
c)
d)
e)

a filosofia, a ciência e o direito são anteriores às práticas religiosas.
as religiões sistematizadas são anteriores ao surgimento da ciência.
as práticas devocionais aos deuses são posteriores ao surgimento da ciência.
a religiosidade é uma característica inata do ser humano.
a ideia do transcendente é característica das culturas mais avançadas.

02. Em todas as épocas e culturas, das pinturas rupestres às mais modernas manifestações, o ser humano tem
procurado representar o transcendente através da arte como uma forma de tornar concreto o mundo
espiritual e de estabelecer ligações com ele. Com base na afirmação acima podemos dizer que
a)
b)
c)
d)
e)

a arte antiga e a moderna estão diretamente ligadas à religião.
a arte é a mais antiga forma de expressão da religiosidade humana.
a arte religiosa é uma das características dos primeiros grupos humanos.
a arte rupestre revelou a incapacidade de transcendência do homem.
as maiores representações de arte religiosa estão na pintura e na escultura.

03. O período da história conhecido como o “período da magnífica arte nas cavernas”, cujo objetivo seria
estimular a fertilidade dos homens e dos animais, foi
a)
b)
c)
d)
e)

o paleolítico superior.
o neolítico.
o paleolítico.
a revolução neolítica.
a idade dos metais.

04. Sobre a diferença entre a arte religiosa e a arte sacra é CORRETO afirmar que
a)
b)
c)
d)
e)

arte sacra é a que aborda temas religiosos e arte religiosa é a que é destinada ao culto.
arte religiosa é a que aborda temas religiosos e arte sacra é a que se destina ao culto.
tanto a arte religiosa quanto a arte sacra se destinam ao culto e celebrações.
arte religiosa também é considerada arte sacra, pois ambas se destinam ao culto.
arte sacra é qualquer forma de arte que esteja relacionada a uma divindade.

05. A crença que atribui alma, espírito (psique) a todos os objetos e fenômenos naturais, e que atribui a esses
espíritos, em certos casos e, em determinadas condições, poder de entrar em contato direto com o homem,
é denominada
a)
b)
c)
d)
e)

Fetichismo.
Totemismo.
Henoteísmo.
Animismo.
Manismo.

06. “Aquilo que os seres humanos têm em comum se revela nos mitos. Eles são histórias de nossa vida, de
nossa busca da verdade, da busca do sentido de estarmos vivos. Mitos são pistas para as potencialidades
espirituais da vida humana, daquilo que somos capazes de conhecer e experimentar interiormente”.
(Joseph Campbell. O poder do Mito: Palas Athena, 1993).

De acordo com o autor, podemos inferir que os mitos
a)
b)
c)
d)
e)

são histórias de deuses e heróis desconectadas da realidade humana.
são reveladores das singularidades do ser humano.
demonstram a capacidade do potencial imaginativo do ser humano.
são seres que fazem parte da história da civilização greco-romana.
são pistas reveladoras da capacidade humana de transcender.
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07. De acordo com a evolução, as tradições religiosas são divididas em quatro grandes grupos: religiões de
integração, de servidão, de libertação e de salvação. As religiões Hinduísmo, Judaísmo, Xintoísmo e
Umbanda pertencem, respectivamente, ao grupo das religiões de
a)
b)
c)
d)
e)

servidão, salvação, libertação e integração.
libertação, salvação, servidão e integração.
libertação, servidão, integração e salvação.
integração, salvação, servidão e libertação.
libertação, integração, salvação e servidão.

08. A característica que NÃO corresponde às religiões de Integração é a
a)
b)
c)
d)
e)

ausência de livros sagrados.
crença nas potências espirituais (divindades).
crença em um deus supremo, criador de todas as coisas.
existência de livros sagrados.
existência dos ritos de iniciação.

09. Os colonizadores europeus diziam que os índios brasileiros não tinham religião, isso aconteceu porque eles
só reconheciam como religião aquela que eles professavam, porém hoje sabemos que os indígenas tinham
suas próprias crenças e, pelo fato de considerarem que tudo é sagrado, a natureza e Deus são a mesma
coisa. Essas crenças são denominadas
a)
b)
c)
d)
e)

Politeístas.
Totemistas.
Manistas.
Panteístas
Henoteístas.

10. De acordo com o historiador brasileiro Capistrano de Abreu (1853-1927), os missionários jesuítas tinham o
cuidado de apagar e substituir, na cultura indígena, as lendas e costumes que consideravam em desacordo
com a concepção de mundo e com a fé católica. Esse processo é denominado
a)
b)
c)
d)
e)

inculturação.
aculturação.
enculturação.
endoculturação.
sincretismo.

11. Sobre as religiões de matrizes africanas, Umbanda e Candomblé, é CORRETO afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

tanto a Umbanda quanto o Candomblé são religiões oriundas da África.
na Umbanda não existem orixás, apenas as “entidades”.
os ritos de iniciação existem apenas no Candomblé.
o sacrifício de animais e a incorporação só existem no Candomblé.
a Umbanda é uma religião brasileira e o Candomblé é afro-brasileira.

12. Quando os povos africanos aqui chegaram não tinham liberdade para professar suas religiões, por isso,
para não entrar em confronto com os seus senhores, colocavam então nos seus assentamentos, alguns
santos católicos e realizavam seus cultos aos orixás. Essa mistura de doutrinas é denominada
a)
b)
c)
d)
e)

politeísmo.
sincretismo.
animismo.
ecumenismo
totemismo.
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13. Sobre o Budismo é CORRETO afirmar que é uma
a)
b)
c)
d)
e)

filosofia religiosa não teísta.
filosofia religiosa teísta.
filosofia ateísta.
religião politeísta.
religião cujo deus é Buda.

14. O Budismo pertence ao grupo das Religiões de Libertação porque
a)
b)
c)
d)
e)

é uma religião monoteísta e abraâmica.
o homem atinge a libertação espiritual através dos seus próprios méritos.
Buda é o ser supremo e libertador do homem pecador.
a libertação espiritual exige a prática de sacrifícios oferecidos à divindade.
crê no processo de transmigração da alma.

15. A alternativa que NÃO corresponde às Quatro Verdades do Budismo é:
a)
b)
c)
d)
e)

tudo é sofrimento.
o sofrimento tem origem nos desejos.
a iluminação plena ocorre por meio de sacrifícios rituais.
a libertação do sofrimento se dá por meio da eliminação dos desejos.
a eliminação dos desejos se dá através do caminho do meio.

16. O Hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, não tem fundador específico e é bastante
complexa, pois recorre a diversos mitos e lendas. Os hindus são originários dos povos arianos que se
instalaram no vale do rio Ganges, na Índia, entre 2000 e 1.500 a.C. Foram esses povos que, para manter sua
supremacia, impuseram:
a)
b)
c)
d)
e)

um modelo de sociedade igualitária.
um sistema político teocrático.
o sistema de castas.
o cooperativismo entre os povos nativos.
uma nova religião baseada na cultura indo-europeia.

17. A Trimúrti, no Hinduísmo, é composta por Brahma, Vishnu e Shiva, cada um representando, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

a criação, a conservação e a destruição.
a criação, a destruição e a conservação.
a destruição, a criação e a conservação.
a conservação, a criação e a destruição.
a conservação, a destruição e a criação.

18. O Confucionismo é um conjunto de doutrinas religiosas, políticas, morais e filosóficas que Confúcio recolheu
da antiguidade e transmitiu aos seus descendentes. Muitos são os seus ensinamentos, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

a lei da reciprocidade.
culto aos antepassados.
a sabedoria.
o respeito aos pais.
lei do karma.

19. Para LaoTsé, fundador do Taoísmo, o céu e a terra não tinham sentimentos humanos de amor e de bondade.
Ele eliminou de suas ideias religiosas o que os taoístas consideram antropomorfismo o que significa um
Deus:
a)
b)
c)
d)
e)

com sentimentos e vontades humanas.
sem sentimentos e vontades humanas.
somente criador de todas as coisas.
apenas salvador da humanidade.
libertador do homem pecador.
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20. De acordo com a tradição judaico-cristã, Abraão era um homem piedoso. Um dia Deus ordenou-lhe que
abandonasse a sua terra e fosse para outro lugar aonde Deus o faria pai de um grande povo, do qual
nasceria o Salvador do mundo. A terra onde Abraão habitava e o lugar para onde ele foi, chamavam-se,
respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Ur e Samaria.
Canaã e Belém de Judá.
Ur e Jerusalém.
Ur e Canaã.
Canaã e Mesopotâmia.

21. A religião do povo de Israel (Judaísmo) baseia-se em três elementos, histórica e doutrinalmente fundamentais
na vida dos judeus. Esses elementos são: um único Deus,
a)
b)
c)
d)
e)

a sinagoga e a oração.
a tradição e os profetas.
a lei e os sacerdotes.
um povo e a Torá.
um povo eleito e uma aliança.

22. Para o Judaísmo, a Torá, coleção de livros que contém a “revelação de Deus”, é composta pelos cinco
primeiros livros da Bíblia Sagrada que são:
a)
b)
c)
d)
e)

Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Êxodo, Gênesis, Eclesiastes, Macabeus e Sabedoria.
Gênesis, Levítico. Deuteronômio, Salmos e Êxodo.
Levítico, Gênesis, Êxodo, Crônicas e Provérbios.
Gênesis, Salmos, Levítico, Números e Deuteronômio.

23. Assim como em todas as tradições religiosas, o Judaísmo tem uma série de preceitos que são rigorosamente
obedecidos por seus fiéis; dentre eles existe um no qual todas as crianças do sexo masculino se submetem
aos oito dias do nascimento. Esse preceito significa sinal da aliança de Deus com o povo escolhido e chamase
a)
b)
c)
d)
e)

iniciação.
batismo.
circuncisão.
expiação.
exéquias.

24. Na Judeia, durante o domínio romano, mais precisamente no governo de Tibério, surgiu um profeta que,
durante cerca de três anos, pregou ao povo judeu o advento do “reino de Deus”. Esse profeta foi
a)
b)
c)
d)
e)

Elias.
João Batista.
Malaquias.
Jesus de Nazaré.
Jeremias.

25. A Bíblia, livro sagrado dos cristãos, conta a história do povo de Deus, desde Abraão até a fundação das
primeiras comunidades cristãs. Esse livro é composto de duas partes: Antigo e Novo Testamento. Sobre o
Antigo Testamento é CORRETO afirmar que seu último livro é:
a)
b)
c)
d)
e)

Levítico.
Miqueias.
Salmos.
Isaías.
Malaquias.
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26. O Grande Cisma, evento que causou a ruptura da Igreja, separando-a em duas: Igreja Católica Apostólica
Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, aconteceu no ano 1054, quando os líderes da Igreja de Roma
e Constantinopla se excomungaram mutuamente. Nessa ocasião, o Papa de Roma era:
a)
b)
c)
d)
e)

Miguel Cerulário.
Leão IX.
Paulo VI.
João XXIII.
Pio XII.

27. A Reforma Protestante representou a insatisfação de diversas pessoas com as atitudes tomadas pela Igreja
Católica e do seu afastamento dos princípios primordiais do Cristianismo, porém quem conseguiu deflagrar a
Reforma foi o teólogo alemão Martinho Lutero que, dentre outras coisas, condenava
a)
b)
c)
d)
e)

a venda de indulgências.
os sete sacramentos.
o batismo por aspersão.
a doutrina da Santíssima Trindade.
o ritual da celebração da missa.

28. Embora a Reforma tenha sido um movimento com motivação religiosa, Martinho Lutero recebeu o apoio da
nobreza alemã, porque
a)
b)
c)
d)
e)

os príncipes concordavam com o pensamento religioso de Lutero.
os príncipes tinham interesse no patrimônio da Igreja na Alemanha.
a nobreza se recusava a ser subordinada ao Papa.
os príncipes eram contra a venda de indulgências.
a nobreza alemã não era católica.

29. Da Europa seguiram-se vários movimentos ou denominações protestantes que deram origem às igrejas
protestantes históricas, pentecostais e neopentecostais.São exemplos de Igrejas protestantes históricas,
pentecostais e neopentecostais, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Igreja Universal do Reino de Deus, Presbiteriana e Luterana.
Luterana, Assembleia de Deus e Igreja Universal do Reino de Deus.
Igreja Batista, Renascer em Cristo e Igreja Mundial do Poder de Deus.
Deus é Amor, Metodista e Congregação Cristã no Brasil.
Igreja Universal do Reino de Deus, Anglicana e Renascer em Cristo.

30. O Islamismo, religião monoteísta, fundada pelo profeta Maomé, é fundamentada em cinco pilares que são:
a)
b)
c)
d)
e)

o jejum, a oração, o zakat (esmola), visita à Meca e o Alcorão.
o Alcorão, os profetas, a esmola, o jejum e a peregrinação a Meca.
Deus (Alá), a oração, o jejum, o zakat (esmola) e a peregrinação a Meca.
Deus (Alá), o Alcorão, o jejum, a oração e a peregrinação a Meca.
Deus (Alá), Maomé, a oração, o jejum e a peregrinação a Meca.

31. Após a morte do profeta Maomé, ocorreu uma grande disputa pela sucessão do poder religioso. A partir de
então, os muçulmanos se dividiram em dois grandes grupos: sunitas e xiitas. Sobre esses grupos, é
CORRETO dizer que:
a)
b)
c)
d)
e)

os xiitas são o grupo majoritário defensores das sunas de Maomé.
os sunitas são o grupo minoritário descendentes da filha do profeta Maomé.
os xiitas são o grupo minoritário que rejeitam as sunas de Maomé.
sunitas e xiitas são grupos irmãos, defensores das sunas de Maomé.
o grupo majoritário e mais radical do Islamismo é formado pelos xiitas.
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32. As religiões possuem símbolos. Eles são a ponte que liga o divino ao humano. A alternativa que identifica,
CORRETAMENTE, o símbolo de cada religião obedecendo à sequência numérica abaixo, é:

1

2

3

4

5

6

http://profjanainamagalhaes.blogspot.com/2015/02/simbolos-religiosos-e-seus-significados.html.

a)
b)
c)
d)
e)

1-Cristianismo, 2-Judaísmo, 3-Islamismo, 4-Taoísmo, 5-Budismo, 6-Hinduísmo.
1-Cristianismo, 2-Islamismo, 3-Taoísmo, 4-Judaísmo, 5-Hinduísmo, 6-Budismo.
1-Judaísmo, 2-Cristianismo, 3-Hinduísmo, 4-Taoísmo, 5-Budismo, 6-Islamismo.
1-Cristianismo, 2-Islamismo, 3-Judaísmo, 4-Taoísmo, 5-Budismo, 6-Hinduísmo.
1-Cristianismo, 2-Judaísmo, 3-Islamismo, 4-Budismo, 5-Taoísmo, 6-Hinduísmo.

33. O ser humano sempre quis conhecer sua origem e seu destino, e a primeira forma de responder às suas
indagações sobre o universo e tudo o que dele faz parte foram os mitos. A mitologia varia de cultura para
cultura, mas segundo a mitologia grega no princípio havia somente
a)
b)
c)
d)
e)

Gaia.
Cronos.
Caos.
Urano.
Érebo.

34. Desde os primórdios da história da humanidade o ser humano sempre se fez perguntas e imaginou respostas
sobre o mistério que envolve a sua própria finitude – a morte. Dentre as teorias sobre as possíveis respostas
para a vida além da morte, podemos citar:
a)
b)
c)
d)
e)

transmigração, ressurreição, reencarnação e transfiguração.
ancestralidade, ressurreição, reencarnação e transmigração.
reencarnação, ressurreição,transmigração e nada.
transmigração, reencarnação, ressurreição, ancestralidade.
ancestralidade, reencarnação, ressurreição e nada.

35. O rito é uma série de práticas celebrativas formado por um conjunto de rituais, símbolos e espiritualidades
que se repetem de forma invariável. Assim sendo, o conjunto de gestos, palavras e práticas que compõem
uma cerimônia religiosa é denominado:
a)
b)
c)
d)
e)

liturgia.
eucaristia.
sacramentais.
Ritual.
sacramento.

36. Em 2012, numa corrida de cross-country, na cidade de Navarra, na Espanha, o queniano Abel Mutai,
medalha de ouro, estava perto da linha de chegada e, confuso com a sinalização, parou para posar para
fotos, pensando que já havia cumprido a prova. Atrás dele vinha o corredor espanhol Iván Fernández Anaya,
que começou a gritar para que o queniano continuasse a prova, empurrando-o para a vitória. Após a prova
um jornalista perguntou ao espanhol: - “Por que você deixou que o queniano ganhasse? -“Eu não o deixei
ganhar; ele ia ganhar”. - Mas o senhor podia ter ganho, estava na regra...ele não notou. E o espanhol
respondeu: – “Mas qual seria o mérito da minha vitória? Qual seria a honra do meu título se eu deixasse que
ele perdesse? Se eu ganhasse desse jeito o que eu ia falar para a minha mãe?
Com base no texto acima podemos dizer que a atitude do espanhol Iván Fernández Anaya, foi:
a)
b)
c)
d)
e)

moral.
ética.
solidária.
fraterna.
amiga.
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37. De acordo com o dicionário de Filosofia, “moral é o conjunto de regras de conduta próprias a uma época ou a
uma cultura, ou consideradas como universalmente válidas”, enquanto a “ética, no sentido próprio, é uma
disciplina filosófica cujo objeto são os juízos de apreciação quando se aplicam à distinção do bem e do mal”.
(Dicionário de Filosofia: Papirus, 2002).

A partir dos conceitos apresentados acima podemos inferir que
a)
b)
c)
d)
e)

a moral é prática, enquanto a ética é teórica e reflexiva.
tanto a moral quanto a ética são eminentemente práticas.
a ética é eminentemente prática, enquanto a moral é reflexiva.
a moral é reflexiva, enquanto a ética é eminentemente prática.
a ética é o objeto de estudo e reflexão da moral.

38. A Teologia da Libertação é uma corrente teológica cristã, nascida na América Latina, depois do Concílio
Vaticano II, e da Conferência de Medellín (Colômbia, 1968) que parte da premissa de que o Evangelho exige:
a)
b)
c)
d)
e)

o anúncio do reino de Deus.
o cumprimento das promessas do Batismo.
a observância dos Dez Mandamentos.
a opção preferencial pelos pobres.
a obediência à hierarquia da Igreja.

39. A Teologia da Prosperidade é uma doutrina religiosa cristã que defende que a bênção financeira é o desejo
de Deus para os cristãos, e que a fé, o discurso positivo e as doações para a igreja irão sempre aumentar a
riqueza material dos fiéis. É exemplo de igreja que adota essa teologia:
a)
b)
c)
d)
e)

Igreja Católica Romana.
Igreja Católica Ortodoxa.
Igreja Luterana.
Assembleia de Deus.
Igreja Universal do Reino de Deus.

40. O termo igreja vem do grego ekklesía que, literalmente, significa assembleia. O sentido original do termo,
entretanto, não é estritamente religioso e tem forte conotação política, porque a ekklesía era a assembleia
a)
b)
c)
d)
e)

dos cidadãos para definir os rumos das polis gregas.
das mulheres gregas para reivindicar os seus direitos.
anual dos escravos e artesãos da cidade de Atenas.
dos gregos da cidade de Esparta em praça pública.
dos anciãos e filósofos gregos da cidade de Atenas.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC – 2019
9

