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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São Miguel do Oeste 
Edital de Processo Seletivo nº 009/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Inicialmente, em sua cidade natal, este líder religioso encontrou grande resistência e oposição à sua 

pregação e acabou sendo perseguido, tendo que migrar para a cidade vizinha de Medina no ano de 622 

d.C. Este acontecimento é conhecido como Hégira, marco inicial: 

A) Dos festejos pagãos. 

B) Do calendário muçulmano. 

C) Da diáspora etrusca. 

D) Das efemérides druídas. 

 

02. O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AEE prevendo 

na sua organização: 

A) Sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos 

pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos. 

B) Matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular exclusivamente da própria escola. 

C) Cronograma, auto-imposto, de atendimento aos alunos. 

D) Plano do AEE: identificação das necessidades educacionais coletivas dos alunos, sem 

necessariamente definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas. 

 

03. Não corresponde ao cargo de liderança e respectiva religião: 

A) Kannushi – Xintoísmo. 

B) Babalorixá – Candomblé. 

C) Mulah – Judaísmo. 

D) Xeique – Islamismo. 

 

04. Tendo em vista os temas transversais, analise: 

(__) - Atuam como eixo unificador, em torno do qual se organizam as disciplinas, devendo ser trabalhados 

de modo coordenado e não como um assunto descontextualizado nas aulas; 

(__) - O que importa é que os alunos possam construir significados e conferir sentido àquilo que aprendem; 

(__) - O papel da escola ao trabalhar Temas Transversais é facilitar, fomentar e integrar as ações de modo 

contextualizado, através da unidisciplinaridade; 

(__) - Buscam segmentar em blocos rígidos os conhecimentos, para que a educação realmente constitua o 

meio de transformação social. 

Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso, a sequência correta das 

proposições acima é: 

A) F – F – V – V. 

B) V – F – V – F. 

C) F – V – F – V. 

D) V – V – F – F. 
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05. O líder religioso, tanto no Candomblé como na Umbanda: 

I. Tem a missão de transmitir oralmente, de geração a geração, suas crenças; 

II. Não existe nenhum documento escrito que descreva quem é a pessoa que deve exercer o papel de 

líder; 

III. A liderança do terreiro é um direito adquirido, reconhecido e respeitado pelos seguidores da 

religião.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

06. Viveu no século XIII a.C. e é a figura mais destacada na história do povo de Israel: 

A) Moisés. 

B) Abrão. 

C) Maomé. 

D) Gabriel. 

 

07. Leia com atenção: 

(__) - Buscar coerência na compreensão de mundo que cada um possui significa abdicar os fundamentos 

estruturantes, como no caso da tradição religiosa e cultura; 

(__) - A própria tradição religiosa, a cultura e a ideologia necessitam da reflexão para se interpretarem de 

suas contradições; 

(__) - A Escola deve ajudar o educando a adquirir instrumentos universais que o auxiliem na superação das 

contradições; 

(__) - No campo da filosofia e da teologia, o homem busca na razão e na autoridade a ilegitimidade do 

conhecimento.  

Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso, a sequência correta das 

proposições acima é: 

A) V – F – F – V. 

B) F – V – F – V. 

C) V – V – F – F. 

D) F – V - V – F. 

  

08. A Torá é o livro sagrado que: 

A) Permite aos infiéis islâmicos o perdão redentor. 

B) Ordena as normas rígidas de conduta e introspecção misericordiosa e altruística dos sunitas. 

C) Ajuda os fiéis terem vida santa com a esperança da vinda de um Messias que trará consigo a paz, 

vivenciando fé e crença nesta esperança. 

D) Acalenta a crença dos fariseus no retorno de um líder milagroso que os conduzirão um tempo de 

paz e redenção na Terra prometida do nirvana e da abundância material e espiritual. 
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09. A religião muçulmana foi fundada pelo: 

A) Califa Al Yazid. 

B) Profeta Muhammad. 

C) Aiatolá Khomeini. 

D) Imã Hussein. 

 

10. “É o conjunto de crenças que se exprimem através das festas e das venerações nos santuários. 

Praticamente todos os santuários pertencem à Associação dos Santuários (Jinja honchó), fundada em 

Tóquio no ano de 1946.” 

A descrição acima corresponde a:  

A) Xintoísmo doméstico. 

B) Xintoísmo dos santuários. 

C) Xintoísmo imperial. 

D) Xintoísmo folclórico. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

11. Analise os trechos e assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase: 

A) Sua moto é igual à que comprei. 

B) Hoje vamos passear no rancho à cavalo. 

C) Ontem encontrei o Claudinho, ficamos frente à frente e nos beijamos. 

D) Não devo nada à ninguém. 

 

12. Analise a tabela a seguir com a conjugação do verbo estar no Pretérito Imperfeito do modo 

Indicativo: 

PRESENTE PRETÉRITO IMPERFEITO 

 Estava 

 Estavas  

 Estava  

 Estávamos  

 Estáveis  

 Estavam  

Assinale a alternativa que preenche adequada e respectivamente o modo Presente do Indicativo do 

verbo estar na coluna em branco: 

A) Estou – estás – está – estamos – estais – estão. 

B) Estive – estiveste – esteve – estivemos – estivestes – estiveram. 

C) Estivera – estiveras – estivera – estivéramos – estivéreis – estiveram. 

D) Estou – estás – está – estamos – estais – estam. 
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13. A solidariedade entre o verbo e o sujeito, exterioriza-se na “concordância”, isto é, na variabilidade 

do verbo para conformar-se ao número e à pessoa do sujeito. Sabendo disso, assinale a alternativa que 

preenche adequadamente as lacunas abaixo: 

A chuva _________ violenta no quintal, ___________ a areia vermelha dos caminhos e _____________ mesmo a cela, 

colando-lhe a roupa no corpo dolorido. (Luandino Vieira, VVDX, 72.) 

A) Caia – Ensopara – Invadirá. 

B) Caíram – Ensoparam – Invadirão. 

C) Cairá – Ensopará – Invadiram. 

D) Caía – Ensopava – Invadia. 

 

14. Analise os trechos a seguir: 

I. Próclise: pronome antes do verbo; 

II. Ênclise: pronome depois do verbo; 

III. Mesóclise: pronome não aparece na oração. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas o item II está correto. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

15. Analise a Tirinha a seguir: 

 
É correto afirmar que tirinha faz uma crítica: 

A) À comunicação violenta que cerca a internet e tudo que a ela se relaciona. À capacidade inerente 

do mercado digital de vender produtos que muitas vezes são desnecessários ao público ao qual 

se destina. 

B) À comunicação não violenta que cerca a internet e tudo que a ela se relaciona. À capacidade 

inerente dos internautas de se esconderem atrás de seus perfis e insultar, denegrir e ameaçar 

outras pessoas sem medo de represálias e punições.  

C) À comunicação violenta que cerca a internet e tudo que a ela se relaciona. À capacidade inerente 

dos internautas de se esconderem atrás de seus perfis e insultar, denegrir e ameaçar outras 

pessoas com medo de represálias e punições.  

D) À comunicação violenta que cerca a internet e tudo que a ela se relaciona. À capacidade inerente 

dos internautas de se esconderem atrás de seus perfis e insultar, denegrir e ameaçar outras 

pessoas sem medo de represálias e punições.  
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

16. Segundo a Lei Orgânica de São Miguel do Oeste – SC, ao Município compete prover a tudo quanto 

diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, 

dentre outras, as seguintes atribuições, exceto: 

A) Cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à 

higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou 

determinando o fechamento do estabelecimento. 

B) Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente no perímetro urbano, 

determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos. 

C) Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanha de órgãos públicos que 

não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como publicidade da 

qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade 

ou servidores públicos.  

D) Interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade e determinar a demolição de 

construções que ameacem a segurança coletiva ou estejam em desacordo com o plano diretor. 

 

17. Assinale a alternativa que apresenta a Flor Símbolo de Santa Catarina: 

A) Tulipa Amarela.  

B) Lírio Branco.  

C) Laelia purpurata.  

D) Lótus.  

 

18. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

A cidade de ___________ é famosa por causa de Anita Garibaldi (1821-1849), a catarinense que entrou para 

a história ao lutar ao lado do revolucionário Giuseppe Garibaldi em terras brasileiras, uruguaias e 

italianas. A memória de Anita está preservada em vários museus da cidade, cujo Centro Histórico é 

tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

A) Bombinhas.  

B) Laguna.  

C) Palhoça.  

D) Criciúma.  

 

19. De acordo com a Lei nº 9.394/96, assinale a alternativa incorreta: 

A) A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

B) A escola não poderá reclassificar os alunos, até mesmo quando se tratar de transferências entre 

estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. 

C) A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 

e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

D) A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância 

regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em 

outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar. 
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20. Segundo a Lei nº 9.394/96, a educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de 

acordo com as seguintes regras comuns: 

I. A carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino 

médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 

reservado aos exames finais, quando houver;      

II. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir 

formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do 

respectivo sistema de ensino; 

III. Poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de 

adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes 

curriculares.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 


