
Professor de Ensino Religioso

CONCURSO PÚBLICO
Nº 001/2020

Organizadora:

Tipo 1 - BRANCA
Tarde

PREFEITURA DE MACAÍBA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 2 - ╩ 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

3 maiores desafios da saúde pública no Brasil 
 

Criado pela Constituição Federal (CF) de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) é reconhecido internacionalmente, 
mas enfrenta uma série de obstáculos que precisam ser vencidos nos próximos anos para que continue existindo. 

Apesar das dificuldades para obter os recursos necessários, o Ministério da Saúde vê no SUS áreas de referência 
mundial: apenas em 2017, foram realizados 3,9 bilhões de atendimentos na rede credenciada. 

O SUS está entre os maiores sistemas do mundo com o melhor orçamento da Esplanada dos Ministérios; em 2017, 
de acordo com a EBC, foram destinados R$ 130,2 bilhões para o setor. Para enfrentar os desafios que virão é preciso 
entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade brasileira e sua realidade, entendendo de que forma 
é possível resolver problemas como falta de saneamento básico e educação precária, que influenciam diretamente nos 
gastos públicos com a saúde. 

Exemplo disso é a sobrecarga de internações no SUS, que, segundo dados do Ministério da Saúde, geram ao governo 
o custo de R$ 129 milhões. Um estudo realizado pela Agência Brasil em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, 
revelou que os investimentos públicos ao longo de 15 anos em distribuição, tratamento e coleta de água e esgoto estão 
diretamente relacionados à redução de internações por infecções gastrointestinais na rede hospitalar pública. O estudo 
expôs que, em 2013, foram mais de 340 mil internações em todo o país. De acordo com o Instituto Trata Brasil, se 100% 
da população tivesse acesso à coleta de esgoto, haveria redução, em termos absolutos, de cerca de 21% ao ano nos 
tratamentos. 

A educação é outro elemento fundamental no debate acerca da saúde pública. Com ela, é possível a construção de 
conhecimentos relacionados a autocuidado, higiene e prevenção de inúmeras doenças. Exemplo prático de como essa 
relação se dá pode ser observado na obra Urupês, de Monteiro Lobato, em que o personagem Jeca Tatu é retratado como 
um trabalhador rural do Vale do Paraíba (SP), um caboclo que sofria de “amarelão”, doença causada por vermes, cuja 
presença no organismo causa anemia, fraqueza e cor amarelada na pele, denunciando as precárias condições de vida da 
população. 

A CF determina que ao menos 18% da Receita Líquida de Impostos (RLI) do governo federal sejam destinados à 
educação. Na saúde, o mínimo estipulado é de 15%. Com a implementação da PEC 55, o valor atribuído a esses setores 
cairá de acordo com a proporção das receitas de impostos e em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Portanto, os 
desafios para atingir uma saúde pública de qualidade passam pelo cumprimento da CF, pelo desenvolvido do acesso ao 
saneamento básico e, sobretudo, pela educação pública. 
(EBC. Senado Federal, Câmara Legislativa. Disponível em: https://summitsaude.estadao.com.br/desafios-no-brasil/maiores-desafios-da-saude-

publica-no-brasil/. Publicado em: 07/11/2019.) 

 

01 
Considerando o título do texto, analise as afirmativas a seguir. 
I.  O título antecipa o tipo de abordagem que o tema tratado receberá no desenvolvimento do texto.  
II.  Há uma relação de sinonímia entre as palavras “desafios” (presente no título do texto) e “obstáculos” (presente no 

primeiro parágrafo do texto). Essa relação garante a progressão textual.  
III. O título está estruturado sob a forma de uma frase declarativa afirmativa. Caso ele estivesse estruturado sob a forma 

de uma frase interrogativa, uma redação possível seria: “Quais são os 3 maiores desafios da saúde pública no Brasil?”  
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas.  
D) II e III, apenas.  
 

02 
“Apesar das dificuldades para obter os recursos necessários, [...]”. Sobre esse trecho do texto, pode-se afirmar que:  
A) A palavra “apesar”, de natureza adverbial, é usada para sinalizar uma comparação. 
B) Sinaliza a introdução de um fato contrário ao da informação apresentada no parágrafo anterior.  
C) Funciona como um elo com o parágrafo anterior, mas introduz um fato contrário à informação que é dada em seguida.  
D) A informação trazida pelo trecho complementa o dado subsequente, o que, do ponto de vista semântico, caracteriza 

uma relação de adição.  
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03 
A ideia defendida nesse texto está em:  
A) “O SUS está entre os maiores sistemas do mundo com o melhor orçamento da Esplanada dos Ministérios.”  
B) “Criado pela Constituição Federal (CF) de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) é reconhecido internacionalmente.”                                                                                               
C) “Para enfrentar os desafios que virão é preciso entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade 

brasileira e sua realidade, entendendo de que forma é possível resolver problemas como falta de saneamento básico e 
educação precária, que influenciam diretamente nos gastos públicos com a saúde.”  

D) “Um estudo realizado pela Agência Brasil em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, revelou que os investimentos 
públicos ao longo de 15 anos em distribuição, tratamento e coleta de água e esgoto estão diretamente relacionados à 
redução de internações por infecções gastrointestinais na rede hospitalar pública.” 

 

04 
Em “[...] é preciso entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade brasileira [...]” (3º§), a palavra 
“gama” pode ser substituída, sem prejudicar o sentido do trecho, por:  
A) Série. 
B) Ruptura. 
C) Grandeza. 
D) Intensidade. 
 

05 
O referente sugerido entre parênteses para a palavra destacada está correto em:                                                                                               
A) “Exemplo disso é a sobrecarga de internações no SUS, […]” (Ministério da Saúde)   
B) “Exemplo prático de como essa relação se dá pode ser observado na obra Urupês, de Monteiro Lobato [...]” (saúde 

pública) 
C) “Com ela, é possível a construção de conhecimentos relacionados a autocuidado, higiene e prevenção de inúmeras 

doenças.” (a educação) 
D) “[…] é preciso entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade brasileira e sua realidade, […]” 

(complexa gama de elementos) 
 

06 
“O estudo expôs que, em 2013, foram mais de 340 mil internações em todo país. De acordo com o Instituto Trata Brasil, 
se 100% da população tivesse acesso à coleta de esgoto, haveria redução, em termos absolutos, de cerca de 21% ao 
ano nos tratamentos.” (4º§) As expressões destacadas nesse trecho têm, respectivamente, sentido de:  
A) Adição e finalidade.                                                                                                 
B) Comparação e oposição.  
C) Conformidade e condição. 
D) Concessão e consequência. 
 

07 
A palavra destacada NÃO é um pronome relativo em:  
A) “[…] mas enfrenta uma série de obstáculos que precisam ser vencidos nos próximos anos […]”.                                                                                               
B) “[…] é preciso entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade brasileira e sua realidade, […]”. 
C) “A CF determina que ao menos 18% da Receita Líquida de Impostos (RLI) do governo federal sejam destinados à 

educação.” 
D) “Exemplo prático de como essa relação se dá pode ser observado na obra Urupês, de Monteiro Lobato, em que o 

personagem Jeca Tatu é retratado como um trabalhador rural do Vale do Paraíba (SP), [...]”.  
 

08 
O estudo desenvolvido pela Agência Brasil foi apresentado como justificativa para:  
A) A necessidade de saneamento básico como forma de prevenção de doenças.                                                                                                 
B) O SUS ser considerado um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. 
C) Os três principais problemas tratados no texto para que a população brasileira tenha boas condições de saúde.  
D) A importância de uma educação de qualidade, que contemple aspectos como autocuidado, higiene e prevenção de 

doenças.  
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09 
O verbo ou a locução verbal destacada deve sua flexão à expressão assinalada em:  
A) “Exemplo disso é a sobrecarga de internações no SUS, [...]” 
B) “[…] o Ministério da Saúde vê no SUS áreas de referencia mundial: […]”                                                                                                
C) “[…] de acordo com a EBC, foram destinados R$ 130,2 bilhões para o setor.”    
D) “A educação é outro elemento fundamental no debate acerca da saúde pública.” 
 

10 
A substituição da expressão destacada pelo pronome correspondente NÃO foi realizada corretamente em: 
A) “enfrentar os desafios” = enfrentá-los 
B) “obter os recursos necessários” = obtê-los                                                                                              
C) “atingir uma saúde pública de qualidade” = atingi-la  
D) “denunciado as precárias condições de vida da população” = denunciando-lhes 
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Os estudantes de uma turma do ensino médio foram questionados sobre qual a área de atuação do curso que preten-
dem fazer na faculdade. Observou-se que um terço do total dos estudantes pretende fazer um curso da área de exatas 
e a quarta parte do total de estudantes pretende fazer um curso da área de humanas. Além disso, os cursos da área de 
biológicas foram escolhidos pelos 35 estudantes restantes. Sabendo que cada estudante optou por uma única área de 
atuação, quantos estudantes pretendem fazer um curso da área de exatas?  
A) 24 
B) 28 
C) 32 
D) 36 
 

12 
A sequência de números a seguir representa a quantidade de itens produzidos, em milhares, por uma indústria em 
cada hora de operação: 
 

20, 22, 24, 12, 14, 16, 8, 10, 12, ... 
 

Considerando que essa sequência possui uma regra lógica de formação, qual a quantidade de itens, em milhares, 
produzida na décima segunda hora de operação dessa indústria? 
A) 6 
B) 8 
C) 10 
D) 12 
 

13 
Considere a seguinte afirmação: 
 

“Hoje está chovendo e não vou sair”. 
 

A negação lógica dessa sentença é 
A) Hoje não está chovendo e vou sair. 
B) Hoje não está chovendo ou vou sair. 
C) Ou hoje está chovendo ou não vou sair. 
D) Se hoje está chovendo então não vou sair. 
 

14 
Em um abrigo de animais, há apenas cachorros das raças A e B. Sobre esses animais, 80% são da raça A e 20% da raça 
B. Uma determinada doença contaminou muitos cachorros da raça A, mas nenhum da raça B. Após a erradicação da 
doença, constatou-se que 60% dos cachorros não contaminados eram da raça A. Considerando que nenhum cachorro 
morreu e que não houve novos cachorros resgatados, qual o percentual de cachorros contaminados pela doença? 
A) 30% 
B) 40% 
C) 45% 
D) 50% 
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15 
O administrador de determinada empresa pretende ofertar um curso de qualificação para seus funcionários e realizou 
uma pesquisa questionando a preferência pela realização do curso na quinta-feira e/ou sexta-feira da próxima semana. 
O resultado da pesquisa encontra-se na seguinte tabela: 
 

Disponibilidade Número de funcionários 

Apenas na quinta-feira 25 

Quinta-feira 32 

Sexta-feira 37 
 

Com base nessas informações, o número de funcionários que optou pela realização do curso apenas na sexta-feira é: 
A) 25 
B) 28 
C) 30 
D) 32 
 

16 
Considere que no esquema lógico a seguir falta uma figura que o completa: 
 

 
 

Assinale a alternativa que evidencia essa figura. 
 

A) 

 
  

B) 

 
  

C) 

 
  

D) 

 
 
17 
Considere as seguintes proposições compostas: 

I. 6 + 2 = 8 ↔ √5 > 2 
II. −5 > 0 → 20 = 1 
III. π > 4 v 4 + 3 ≠ 6 
São verdadeiras as proposições compostas 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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18 
Em um grupo com 32 estudantes, o número daqueles que jogam vôlei representa o triplo do número de estudantes 
que apenas jogam basquete. Além disso, sabe-se que a metade dos estudantes desse grupo não pratica nenhum desses 
dois esportes. Nesse contexto, a porcentagem dos estudantes do grupo que jogam apenas basquete é: 
A) 12,5% 
B) 16% 
C) 18,5% 
D) 24% 
 

19 
Convidada por sua professora, uma criança escreveu as seguintes palavras no quadro: 
1. Lã 
2. Chá 
3. Cinto 
4. Pronto 
Considerando que essa sequência de palavras escrita pela criança tem uma regra lógica de formação, dentre as palavras 
relacionadas, qual poderia ser a próxima palavra escrita no quadro? 
A) Limão. 
B) Moletom. 
C) Passarela. 
D) Perpendicular. 
 

20 
Dizer que “Mariana não é enfermeira ou Pedro é carioca” é, do ponto de vista lógico, equivalente a dizer que:  
A) Se Mariana é enfermeira então Pedro é carioca. 
B) Se Pedro é carioca então Mariana é enfermeira. 
C) Se Mariana não é enfermeira então Pedro é carioca. 
D) Se Mariana não é enfermeira então Pedro não é carioca. 
 

INFORMÁTICA 
 

21 
A política de recuperação de dados (backup) é uma grande aliada da segurança dos dados e pode ser um determinante 
para organizações e usuários, quando ocorrem perdas ou danificação de informações por defeito no hardware ou 
eliminação acidental. Diante do exposto, para realizar o backup é necessário adotar algumas estratégias para seu 
sucesso. É correto afirmar que: 
A) Pode ser feito somente uma vez, registrando todos os dados existentes no computador.  
B) É permitido o acesso público ao backup sem qualquer identificação por senha privada dos usuários da organização. 
C) Os backups podem ser feitos online ou em periféricos, sendo que, neste caso, deverá ser armazenado dentro da 

organização, caso ela necessite dos dados.  
D) Deve ser feito periódica e automaticamente, mantendo-os organizados e identificados e, se realizados em periféricos, 

estes devem ser armazenados fora da organização. 
 

22 
Para melhorar o nível de segurança do notebook, que possui Sistema Operacional Windows 7, podem ser adotadas 
algumas medidas; analise-as. 
I. Manter todos os plugins e navegadores atualizados. 
II. Manter o Windows como instalado originalmente. 
III. Criar um ponto de restauração do Windows. 
IV. Instalar firewalls para identificar tentativas de invasão. 
V. Instalar antimalware/antispyware e, também, screenlogger e keylogger para remoção de vírus. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e V. 
B) I e II.                                                                                
C) I, III e IV. 
D) II, III e IV. 
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23 
Considerando o Windows Explorer, um gerenciador de arquivos e pastas onde diferentes operações podem ser 
realizadas, analise as afirmativas a seguir. 
I. Pastas podem somente ser criadas e não modificadas dentro do Windows Explorer. 
II. Shift + Del (delete) é utilizado para excluir um arquivo ou pasta permanentemente.  
III. Ctrl + Y é utilizado para desfazer uma ação anteriormente desfeita por meio do atalho Ctrl + Z. 
IV. Ctrl + D é uma forma usada para excluir um arquivo ou pasta e enviar para a lixeira. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.  
B) I e III.  
C) I e IV.  
D) II, III e IV.  
 

24 
O Linux é um sistema operacional baseado em Unix e de código aberto e gratuito. É disponibilizado sob a licença GPL 
(Licença Pública Geral, do inglês General Public License), para que qualquer pessoa possa estudar, utilizar, modificar e 
distribuir de acordo com termos da licença. Considerando o Linux, assinale a afirmativa correta. 
A) Prompt de comando: forma mais primitiva do usuário interagir com o Kernel por meio do Command.                                                                                          
B) Kernel: representa as camadas mais baixas da interface com o hardware, sendo responsável por gerenciar os recursos 

do sistema.     
C) Command: interpreta os comandos e é a interface entre o usuário e o sistema operacional, sendo um arquivo 

executável, encarregado de interpretar comandos, transmiti-los ao sistema e devolver resultados para o usuário. 
D) Interface Gráfica (GUI): forma mais recente de o usuário interagir com o sistema operacional. A interação é feita por 

meio de janelas, ícones, botões, menus, utilizando o mouse. O Linux possui inúmeras interfaces gráficas, genericamente 
conhecidas como ambiente K. 

 

25 
LibreOffice é uma suíte de aplicativos para escritórios oriundos do StarOffice 5.1. A suíte é compatível com o Microsoft 
Office, o que permite o uso do LibreOffice e do Microsoft Office em um mesmo computador com o Sistema Operacional 
Windows. Considerando o LibreOffice, analise as afirmativas a seguir. 
I. É um software livre e pode ser modificado respeitando as licenças de código aberto.                                                              
II. O Writer é similar ao Word e pode ser usado para a criação de documentos textuais. O comando Ctrl + SHIFT + I salva 

um documento e permite modificar o seu nome.    
III. Os arquivos do Windows Excel não podem ser abertos no programa Calc, enquanto os do PowerPoint podem ser 

abertos no Impress. 
IV. É uma multiplataforma, por isso pode ser usado em várias arquiteturas de hardware e múltiplos sistemas operacionais, 

como o Microsoft Windows, Mac OS X e Linux.                   
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II.  
B) I e IV.  
C) I, II e III.  
D) II, III e IV.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26 
De acordo com Vasconcellos (2004), o Projeto Político-Pedagógico (PPP) é o plano global da instituição. Pode ser 
entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa 
e se objetiva na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. Segundo o autor, o 
PPP tem diversas finalidades na instituição escolar. Assinale a INCORRETA.   
A) Retomar a intencionalidade da ação. 
B) Construir a identidade da instituição. 
C) Fortalecer o grupo para enfrentar conflitos. 
D) Resgatar a fragmentação das práticas educacionais. 
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27 
Com a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nas escolas de todo o Brasil, várias dúvidas surgiram.  
 

 
(Disponível em: https://www.google.com/search?q=imagens%20bncc&tbm=isch&tbs=rimg:CcChs1NRCcnjYRHmnfbQC-XV&hl=pt-BR&sa= 

X&ved=0CAIQrnZqFwoTCJCg-Zifiu0CFQAAAAAdAAAAABA.) 
 

Sobre a BNCC, assinale afirmativa correta.  
A) É um currículo mínimo. 
B) Trata-se de uma metodologia de ensino. 
C) É um documento norteador com caráter normativo. 
D) Tem como objetivo padronizar o ensino em todas as escolas do país. 
 

28 
O Ensino Religioso (ER), como disciplina no currículo escolar, passou, nas últimas três décadas, por processos de ressignificação 
e reestruturação pedagógica. Uma complexa rede de relações políticas e interesses de grupos configurou o campo do ER no 
sistema de ensino. Essa configuração de forças, todavia, ainda convive no seio do aparelho estatal, com disputas pela 
hegemonia de suas crenças e conquistas de legitimidade e poder. 

(SILVA, 2018, p. 61.) 
 

No que tange ao ER e à nova Base Nacional Comum Curricular, assinale a afirmativa correta.  
A) Passa a ser uma área específica do conhecimento.  
B) Passa a pertencer diretamente à área de Ciências Humanas. 
C) Possui natureza e finalidades pedagógicas análogas da confessionalidade.  
D) Deve tratar os conhecimentos religiosos a partir de pressupostos proselitistas. 
 

29 
De acordo com o pensamento de Perrenoud (2000), a respeito da função da escola, sua organização deve se preocupar, 
sobretudo, com as competências e não apenas com o ensino de disciplinas, pois as ciências não são um fim, mas são 
destinadas a servir às pessoas na construção de sua personalidade, na sua realização como ser humano. A aprendizagem de 
conhecimentos científicos já elaborados, em certa medida, é importante, mas não se constituem em um fim em si mesmo. 
Eles devem viabilizar o desenvolvimento de competências, ou seja, a capacidade de mobilizar esses saberes para resolver 
novas situações-problema. Assim, o ensino das diferentes disciplinas, por meio de projetos interdisciplinares, deve desen-
volver competências que extrapolem os objetivos propostos. Neste sentido, o processo de ensino-aprendizagem deve 
desenvolver as seguintes capacidades:  
I. Expressão e comunicação que se desenvolve por muitas disciplinas e por várias atividades a serem postas em prática. 
II. Argumentar pelo desenvolvimento do raciocínio lógico para o qual contribuem algumas disciplinas e formas de estudo. 
III. Avaliar pela formação reflexiva e crítica das ideias pessoais e dos trabalhos participativos. 
IV. Compreensão e interpretação dos fatos ou fenômenos e seus significados, pela prática da observação e de investigação. 
V. Avaliar o tempo e as diferenças dos alunos separando aqueles que possuem mesmas vivências e desenvolvimento 

cognitivo, mantendo uma relação positiva com grupos homogêneos.  
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V. 
B) III e V, apenas. 
C) I, IV e V, apenas. 
D) I, II, III e IV, apenas. 
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30 
“As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento cultural e político da sociedade, pois 
foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Elas formaram a prática pedagógica do país. No final 
dos anos 70 e início dos 80 do século anterior, a abertura política decorrente do final do regime militar coincidiu com a 
intensa mobilização dos educadores para buscar uma educação crítica, tendo em vista a superação das desigualdades 
existentes no interior da sociedade.  Surge, então, a ‘pedagogia _______________’ oriunda dos movimentos de educação 
popular que se confrontavam com o autoritarismo e a dominação social e política.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) libertária  
B) tecnicista 
C) libertadora 
D) critico-social dos conteúdos  
 

31 
Nas palavras de Libâneo (1994) “... [o método] decorre de uma concepção de sociedade, da natureza da atividade prática 
humana no mundo, do processo de conhecimento e, particularmente, da compreensão da prática educativa numa 
determinada sociedade”. Portanto, as estratégias metodológicas não são independentes nem dos conteúdos propostos, 
nem dos objetivos e tampouco das concepções de aluno e de educação do professor. Sabe-se que o ensino formal possui 
alguns princípios básicos que devem ser considerados em relação às estratégias metodológicas. Considerando o ensino 
formal, NÃO se trata de um princípio básico:   
A) Ser sistemático e científico. 
B) Ser compreensível e assimilável pelo aluno.  
C) Ser um binômio dissociável da unidade ensino-aprendizagem. 
D) Ser orientado para vincular o trabalho coletivo às particularidades individuais. 
 

32 
A partir da Declaração de Salamanca (1994) foi propagado, em todo o país, o direito de educação para todos. A Constituição 
Federal (1988) e a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação se fundamentam nos princípios e na filosofia de que todos 
devem ter iguais oportunidades para aprender e desenvolver suas capacidades, habilidades e potencialidades para, assim, 
alcançar a independência social e econômica, bem como se inserir totalmente na vida em sociedade. Para tanto, na LDB (Lei 
nº 9.394/1996) e alterações posteriores, destina o capítulo V para a educação especial, determinando garantias de matrículas 
para atender às peculiaridades dessa clientela. Sobre a educação especial, assinale, a seguir, a afirmativa que NÃO condiz com 
a LDB: 
A) A oferta de educação especial tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida. 
B) É a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 
C) O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das 

condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 
D) A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, e o poder público 

adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, dependendo, para tanto, 
do apoio às instituições.  

 

33 
Segundo Santos e Paraíso (1996), desde a sua inserção no campo pedagógico, o termo currículo ganhou várias definições: 
inicialmente significava um arranjo sistemático de matérias, ou um elenco de disciplinas e conteúdos. Posteriormente, 
o currículo foi entendido como um conjunto de estratégias para preparar o jovem para a vida adulta. Para esses autores, 
as faces do currículo podem ser traçadas em: formal, real ou oculto. Considerando as faces do currículo, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. “Currículo __________ são os planos e propostas executadas no fazer acontecer escolar.” 
II. “Currículo __________ são as atividades que acontecem nas escolas e dentro das salas de aulas.” 
III. “Currículo __________ são as regras, as normas e as experiências que são estabelecidas em salas de aula.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores. 
A) I. real II. formal  III. oculto 
B) I. formal  II. real  III. oculto 
C) I. oculto  II. formal  III. real  
D) I. real  II. oculto III. formal 
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34 
A política de gestão democrática do ensino ganhou evidência em termos de legislação a partir da Constituição Federal de 
1988, que, no Capítulo III, Artigo 206, inciso VIII, trata sobre a educação, estabelecendo que um dos princípios básicos 
fossem, dentre outros, ‘a gestão democrática do ensino público na forma da lei’ (BRASIL, 1988) e, neste sentido, a LDB, Lei 
nº 9.394/1996, em seu Artigo 14, determina aos sistemas de ensino a responsabilidade de estabelecer as normas dessa 
gestão.   

(Disponível em: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.) 
 

“Em decorrência desse novo modelo de gestão, os membros da comunidade passam a atuar diretamente nas instâncias 
colegiadas: _______________, ______________, _____________e _________________; criadas com a finalidade de 
efetivar a proposta de gestão democrática, pois podem oportunizar debates acerca das dificuldades existentes na 
escola, descentralizando a tomada de decisões.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmativa anterior. 
A) Colegiado Escolar / Conselho de Classe / Escola Aberta / Mais Educação 
B) Colegiado Escolar / APM (Associação de Pais e Mestres) / Escola Aberta / Mais Educação 
C) Conselho Escolar / APMF (Associação de Pais, Mestres e Funcionários) / Escola Aberta / Mais Educação 
D) Conselho Escolar / APMF (Associação de Pais, Mestres e Funcionários) / Grêmio Estudantil / Conselho de Classe 
 
35 
A educação, como todo processo, tem uma história advinda de experiências vividas que convieram em uma determinada 
época e que ainda embasam o estudo de educadores e pesquisadores, os quais servem de argumentos fundamentados 
nas certezas de outrora para construir os pilares que embasam a metodologia de ensino que se julga mais adequada na 
contemporaneidade. Condizente com este pensamento é importante ressaltar o período na educação brasileira em que 
se adotou como princípio educacional a abordagem de ensino tradicional como orientação para a ação docente. A revisão 
de literatura concernente a este período permite compreender as características dessa teoria de ensino na medida em 
que é comparada à época, ao contexto social, histórico e cultural, fundamentos estes que influenciam o comportamento 
humano e o direciona. 

(Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3167002/mod_resource/content/1/Avalia%C3%A7%C3%A3o%202.pdf.) 
 

Considerando as informações anteriores e a perspectiva da abordagem tradicional, sobre a relação homem e mundo, 
é possível afirmar que o homem: 
A) É um cidadão que se promoverá na ação educativa. 
B) É um ser receptivo, passivo e deve ser escolarizado. 
C) É um ser do presente com capacidade de se desenvolver e se autodirigir. 
D) Aprende à medida em que se depara com as consequências das suas ações. 
 

36 
Considerando o ensino religioso na Educação Básica brasileira, avalie as asserções e a relação proposta entre elas. 
I. “Cabe ao ensino religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos e científicos, sem privilégio 

de nenhuma crença ou convicção. Isso implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas culturas e tradições 
religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de vida. Por isso, a interculturalidade e a ética da 
alteridade constituem fundamentos teóricos e pedagógicos do ensino religioso, pois favorecem o reconhecimento e o 
respeito às histórias, memórias, crenças, convicções e valores de diferentes culturas, tradições religiosas e filosofias 
de vida. O ensino religioso busca construir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das filosofias de vida, 
atitudes de reconhecimento e respeito às alteridades.” 

 

PORQUE 
 

II. “O ser humano se constrói a partir de um conjunto de relações tecidas em determinado contexto histórico-social, em 
um movimento ininterrupto de apropriação e produção cultural. Nesse processo, o sujeito se constitui enquanto ser 
de imanência (dimensão concreta, biológica) e de transcendência (dimensão subjetiva, simbólica). Ambas as dimen-
sões possibilitam que os humanos se relacionem entre si, com a natureza e com a(s) divindade(s), percebendo--se 
como iguais e diferentes. A percepção das diferenças (alteridades) possibilita a distinção entre o ‘eu’ e o ‘outro’, ‘nós’ 
e ‘eles’, cujas relações dialógicas são mediadas por referenciais simbólicos (representações, saberes, crenças, con-
vicções, valores) necessários à construção das identidades.” 

 

Assinale a alternativa correta. 
A) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
B) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.        
D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.  
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37 
Art. 33: 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 diversidade cultural religiosa 
do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.) 
 

Analise as imagens e identifique a que apresenta um paradoxo em relação ao valor humano expresso no Art. 33 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei nº 9.394/1996). 
 

 
A) 

 
(Disponível em: https://blogdovalentin.com.br.) 

 

 
B) 

 
(Disponível em: https://paginacinco.blogosfera.uol.com.br.) 
 

 
C) 

 
(Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br.) 
 

 
D) 

 
(Disponível em: https://www.pensandoensinoreligioso.com.br.) 
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38 
Estabelecido como componente curricular de oferta obrigatória nas escolas públicas de Ensino Fundamental, com 
matrícula facultativa, em diferentes regiões do país, foram elaboradas propostas curriculares, cursos de formação inicial 
e continuada e materiais didático-pedagógicos que contribuíram para a construção da área do ensino religioso, cujas 
natureza e finalidade pedagógicas são distintas da confessionalidade. 

(Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br.) 
 

Considerando os marcos normativos e, em conformidade com as competências gerais estabelecidas, o ensino religioso 
deve atender aos seguintes objetivos, EXCETO: 
A) Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no constante propósito de promoção 

dos direitos humanos. 
B) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, a partir das manifestações religiosas 

percebidas na realidade dos educandos. 
C) Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir da religião, seus valores, princípios 

éticos doutrinários e da cidadania congregacional. 
D) Desenvolver competências e habilidades que contribuam 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. 
 

39 
Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida... 

(Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br.) 
 

Considerando que o trecho contém uma das competências do ensino religioso para o Ensino Fundamental, são habilidades 
diretamente a ela relacionadas, EXCETO: 
A) Caracterizar ritos de iniciação e de passagem em diversos grupos religiosos (nascimento, casamento e morte). 
B) Identificar, distinguir e respeitar símbolos religiosos de distintas manifestações, tradições e instituições religiosas.                                                                             
C) Reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção, questionando concepções e práticas sociais que 

a violam. 
D) Reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos em diferentes religiões (textos do Budismo, Cristia-

nismo, Espiritismo, Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo, dentre outros).   
 

40 
Observe atentamente os itens a seguir: 

 Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em 
diferentes tempos, espaços e territórios. 

 Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida. 

 Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. 

 Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, 
da tecnologia e do meio ambiente. 

 Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de 
cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz. 

“Os tópicos expostos são algumas das ________________ específicas do ensino religioso para o Ensino Fundamental.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.  
A) habilidades 
B) concepções 
C) metodologias 
D) competências 
 

41 
A história da filosofia, quando em seu período clássico, é basicamente dividida em antes e depois de Sócrates, existindo o 
“período pré-socrático” e o “período socrático”. O período “Pré-socrático” e o “Socrático” também são denominados, res-
pectivamente, de: 
A) “Período Físico” e “Período Químico”.                                                                                            
B) “Período Nascente” e “Período Crescente”. 
C) “Período Primordial” e “Período Secundário”. 
D) “Período da Physis” e “Período da Sabedoria”. 
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42 
Na visão chinesa, é melhor ter muito pouco do que ter demasiado e é melhor deixar coisas por fazer do que fazer 
demasiado, pois ainda que não se chegue muito longe desta maneira, estão certos de que vão na direção correta. Quem 
quiser ir cada vez mais longe até o oeste, terminará no leste, aqueles que acumulam cada vez mais riqueza para aumentar 
os seus bens acabarão pobres. A ideia de padrões cíclicos no movimento foi dada por uma estrutura definida, através da 
introdução dos opostos polares yin e yang. São os dois polos que estabelecem os limites para os ciclos da mudança: yang, 
tendo chegado ao seu clímax, retrocede a favor do yin; o yin, chegando ao seu máximo, retrocede a favor do yang. Este 
diagrama é um arranjo simétrico do yin escuro e do yang claro, mas a simetria não é estática. É uma simetria rotacional 
que sugere, fortemente, um movimento cíclico constante. Os dois pontos do diagrama simbolizam a ideia de que cada 
vez que uma das forças alcança o seu máximo, já contém a semente do oposto. 

(BORAU, José Luiz Vásquez. As religiões tradicionais. Lisboa: Paulus, 2008. p. 150.) 
 

As informações são referentes ao contexto de qual religião oriental? 
A) Taoísmo. 
B) Xintoísmo.   
C) Zoroastrismo. 
D) Confucionismo.  
 

43 
Leia o texto a seguir. 
 

Os homens alienam o seu ser projetando-o em um Deus imaginário somente quando a existência real na sociedade 
de classes impede o desenvolvimento de sua humanidade. Disso deriva que, para superar a alienação religiosa, não basta 
denunciá-la, mas é preciso mudar as condições de vida que permite à “quimera celeste” surgir e prosperar.  

É o homem que cria a religião. Existe o mundo fantástico dos deuses porque existe o mundo irracional e injusto dos 
homens. A miséria religiosa é a expressão da miséria real em um sentido e, em outro, é o protesto contra a miséria real. 
A religião é o suspiro da criatura oprimida, o sentimento de um mundo sem coração. A religião é o ópio do povo. 

A religião não é invenção de padres enganadores, mas muito mais obra da humanidade sofredora e oprimida, 
obrigada a buscar consolação no universo imaginário da fé. Mas as ilusões não se desvanecem se não eliminamos as 
situações que as criam e exigem. Substancialmente, a primeira função de uma filosofia a serviço da história é a de 
desmascarar a autoalienação religiosa, mostrando suas formas que nada têm de sagradas. 

(REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosofia. V3. São Paulo: Paulus, 2007.  p. 191-2.) 
 

A crítica à religião expressa no texto foi feita pelo seguinte filósofo:  
A) Karl Marx.   
B) Agostinho.  
C) Santo Anselmo. 
D) Tomás de Aquino. 

 
44 
“O _____________________ é uma vasta corrente filosófica contemporânea que se afirma na Europa logo depois da 
Primeira Guerra Mundial, se impõe no período entre as duas guerras e se desenvolve ainda mais e se expande até tornar-
-se moda, sobretudo nas duas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial. [...] O idealismo, o positivismo e o 
marxismo são todas filosofias otimistas, que presumem ter captado o princípio da realidade e o sentido progressivo 
absoluto da história. O ____________________, porém, considera o homem como ser finito, lançado no mundo e 
continuamente dilacerado por situações problemáticas ou absurdas. E é precisamente pelo homem, o homem em sua 
singularidade, que ele se interessa. O homem do _____________________ não é o objeto que exemplifica uma teoria, 
um membro de uma classe ou um exemplar de gênero substituível por outro exemplar qualquer do mesmo gênero. Da 
mesma forma, o homem considerado por essa filosofia também não é simples momento do processo de uma razão 
oniabrangente ou uma dedução do sistema. O ser é indedutível e a realidade não se identifica com nem se reduz à 
racionalidade.” 

(REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosofia. V3. São Paulo: Paulus, 2007.  p. 593-4.) 
 

Considerando que as três lacunas são preenchidas com a mesma palavra, assinale a alternativa que as completa 
corretamente.  
A) empirismo  
B) historicismo 
C) pragmatismo 
D) existencialismo 
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45 
Analise as concepções relacionadas a seguir: 

SOBRE A CRENÇA 
Possui uma crença nos espíritos, nas almas, que vivem e animam tudo que existe. O mana é uma força sobrenatural, 
espiritual, impessoal, difundida por todo o universo e o mago é a pessoa capaz de o domesticar. 
 

SOBRE O TEMPO 
O tempo é um eterno presente onde o passado continua vivo e o futuro já chegou. Todos os seres vivos vivem num tempo 
e num espaço ilimitados e sem descontinuidade, onde tudo pode coexistir. Em vez de linear e progressivo, o tempo é 
cíclico. 
 

SOBRE A MORTE 
A morte não é algo extraordinário. A morte não é mais do que o reverso de uma fotografia. Não se trata de uma 
aniquilação. O verdadeiro nada é a exclusão da vida social. Quando uma das almas morre, recupera a sua liberdade. Uma 
delas pode chegar até Deus, mas a outra pode continuar a rondar passagens de sua existência terrena, ou então 
reencarnar numa mulher para voltar a nascer. Os mortos não deixam a comunidade, sejam temidos ou venerados, os 
mortos estão presentes. Os mortos, independentes de serem enterrados em casa ou numa sepultura, fazem parte da 
sociedade dos mortos e da comunidade dos vivos.  
 

SOBRE A PALAVRA 
A palavra é um dos dons mais valiosos que nós recebemos de Deus; todo este saber pôde ser transmitido de forma oral 
ao longo da História, até chegar aos nossos dias. Seus contos possuem um testemunho da identidade profunda da África. 
Em cada cultural existe um ou vários animais que fazem o papel de herói, como por exemplo a tartaruga, a lebre e o 
camaleão. 

(BORAU, José Luiz Vásquez. As religiões tradicionais. Lisboa: Paulus, 2008. p. 26 a 33.) 
 

As concepções apresentadas pelo enunciado pertencem a qual tradição religiosa? 
A) Taoísmo. 
B) Jainismo.  
C) Animismo.   
D) Mazdeísmo. 
 

46 
O hinduísmo é a mais antiga dentre as grandes religiões do mundo. Algumas tradições do hinduísmo remontam a mais de 
3 mil anos. Ao longo dos séculos, no entanto, seus seguidores — chamados hinduístas ou hindus — aceitaram muitas 
ideias novas e as acrescentaram às antigas. Mais de 800 milhões de pessoas praticam o hinduísmo em todo o mundo. A 
maioria delas vive na Índia, onde essa religião começou. 

(Disponível em: https://escola.britannica.com.br.) 
 

Sobre o hinduísmo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Por volta de 1500 a.C., um povo chamado ariano invadiu a Índia, vindo de onde atualmente fica o Irã. Os arianos 

escreveram os textos mais antigos dos Vedas. Eles criaram uma religião chamada vedismo, que se centralizava no 
sacrifício de animais aos deuses. O vedismo foi o ponto de partida do hinduísmo através de seu fundador Mahatma 
Gandhi. 

(     ) Os hinduístas adoram muitos deuses. O deus Shiva é considerado protetor e preservador da vida. O deus Shakti 
representa as forças que a criam e também a destroem. A deusa suprema é chamada mais comumente de Vishnu. 
Assim como Shiva, ela pode ser bondosa ou feroz, dependendo da sua forma. 

(     ) Os hinduístas devem agir de acordo com o princípio da ahimsa, que quer dizer “não violência”. Isso significa que 
nunca se deve desejar causar dano a alguém ou a alguma coisa. Eles acham que muitos animais são sagrados, em 
especial a vaca. Os hinduístas devotos são vegetarianos. 

(     ) Os hinduístas acreditam em um poder espiritual chamado brāman. Brāman é a fonte de toda existência e está 
presente em tudo e em todos os lugares. A alma humana, chamada atman, faz parte do brāman universal. Em geral, 
os hinduístas acreditam que, quando alguém morre, a atman renasce em outro corpo. Essa ideia é conhecida como 
reencarnação. O ciclo de renascimento continua até que se aceite que a atman e o brāman são um só. A maioria dos 
hinduístas acha que se libertar desse ciclo é o objetivo mais elevado da pessoa. 

A sequência está correta em 
A) F, F, V, V. 
B) F, V, F, V. 
C) V, F, V, F. 
D) V, V, F, F. 
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47 
Leia o texto a seguir. 
 

Xiitas x Sunitas 
 

Vista como umas das mais significativas divisões do mundo islâmico, xiitas e sunitas aparecem em diversos noticiários 
sem uma devida explicação que possa esclarecer as dúvidas do grande público. Como se não bastassem os preconceitos 
que atingem a comunidade muçulmana como um todo, vemos que essa divisão é de suma importância para que seja 
possível entender a história de uma das mais importantes religiões existentes no mundo. 

Por volta do século VIII, a expansão do islamismo por diversas partes do mundo determinou a origem da divisão que 
hoje estabelece a diferença entre xiitas e sunitas. Tudo isso se iniciou no ano de 632, quando a morte do profeta 
Muhammad abriu espaço para uma disputa sobre quem poderia ocupar a posição de principal líder político de toda a 
comunidade islâmica existente. 

Ali, genro de Muhammad, reivindicava a sucessão por ser ele casado com Fátima, a única filha viva do profeta na 
época, e ter dois netos como descendentes diretos do profeta. Contudo, a maioria dos muçulmanos não concordava com 
essa ideia ao perceber que Ali era muito jovem e inexperiente para ocupar tamanha posição. Foi então que Abu Bakr, 
amigo do profeta, acabou sendo escolhido como sucessor pela maioria dos muçulmanos. 

Após a vigência de Abu como califa, dois outros líderes foram aclamados como chefes supremos dos muçulmanos. 
Foi então que, em 656, após o assassinato do califa Uhtman, Ali conseguiu governar por um breve período. Nesse tempo, 
a forte oposição da tribo dos omíadas acabou estabelecendo a independência dos califados de Medina e Damasco. Pouco 
tempo depois, o próprio Ali acabou sendo morto por um grupo de partidários que não aceitava sua postura conciliatória. 

Mesmo com essa dissidência, os partidários de Ali – conhecidos como “Shiat Ali” – prosseguiram lutando e 
questionando a legitimidade política dos califados que não se sujeitavam à autoridade dos descendentes diretos de 
Muhammad. 

Conhecidos mais tarde como “xiitas”, eles acreditam que os líderes oriundos da linhagem do Profeta são líderes 
aprovados por Alá e, por essa razão, teriam a capacidade de tomar as decisões políticas mais sensatas. 

Por outro lado, os sunitas – assim designados por também aderirem a Sunna, livro biográfico de Muhammad – têm 
uma ação política e religiosa mais conciliatória e pragmática. Preocupados com questões que extrapolam o campo da 
religiosidade, os sunitas empreendem uma interpretação mais flexível dos textos sagrados, estabelecendo assim um 
maior diálogo com outros povos e adaptando suas crenças com o passar do tempo. 

Numericamente, os sunitas hoje representam mais de noventa por cento da população muçulmana espalhada pelo 
mundo. Na condição de minoria, os xiitas acreditam que sua vida ascética e a adoção de princípios mais rígidos garantiriam 
o retorno de Mahdi, o último descendente direto, que seria responsável pelo retorno de um governo mais justo e 
próspero. Já os sunitas acreditam que os livros sagrados (Alcorão e Suna) e a discussão entre os irmãos sejam suficientes 
para a promoção de um bom governo. 

(Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br.) 
 

O texto faz um breve esclarecimento a respeito das diferenças entre as correntes concepcionais e doutrinárias internas 
ao islamismo. Considerando essa divisão, quais países que, atualmente, possuem maioria xiita e sunita? 
A) Xiita: Egito / Sunita: Iêmen  
B) Xiita: Afeganistão / Sunita: Síria 
C) Xiita: Irã / Sunita: Arábia Saudita   
D) Xiita: Emirados Árabes Unidos / Sunita: Iraque 
 

48 
Durante o paleolítico, a vida dependia, em grande parte, dos resultados das caçadas, da recolha de raízes e de frutos 
silvestres, da pesca, do capricho da natureza e de tantas outras forças que escapavam ao domínio da capacidade humana. 
Por tudo isto é fácil compreender que o homem vivesse numa situação de constante tensão emocional e de angústia. 
Sentia-se inseguro perante o caos e perante as forças da natureza e procurava segurança. Nesta busca, deparava-se com 
realidades que se lhe apresentavam carregadas de uma força superior. Nelas encontrava paz, segurança e proteção. 

(BORAU, José Luiz Vásquez. As religiões tradicionais. Lisboa: Paulus, 2008. p. 23.) 
 

As informações representam um argumento para justificar diretamente qual das afirmações a seguir? 
A) Todos os seres humanos são da mesma raça.   
B) A origem da religião é uma questão irresolúvel.  
C) Desde que existe o ser humano, existe a religiosidade. 
D) A alma é a chama divina que vive no coração do ser humano. 
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49 
Leia o texto a seguir. 

Conceito de cidadania 
 

A noção de cidadania tem três grandes acepções: permite fazer referência à qualidade e ao direito de cidadão, ao 
conjunto de cidadãos de uma nação e ao comportamento próprio de um cidadão exemplar. Um cidadão é um habitante 
que é sujeito de direitos políticos. Estes direitos permitem-lhe intervir no governo do seu país através do voto. A cidadania 
também implica certas obrigações e deveres. A ação cidadã deve ser responsável, pacífica e autorregulada. O seu principal 
objetivo consiste em melhorar o bem-estar público. Já as ações que apenas visam no benefício individual nada têm a ver 
com cidadania. A cidadania plena de todos os cidadãos é imprescindível para o bom funcionamento de uma democracia. 
Quando alguns cidadãos não podem votar (por questões de religião, etnia, sexo etc.), a democracia falha e os postulados 
da cidadania não são cumpridos. Não nos devemos esquecer que, ao longo da história, a noção de cidadania foi evoluindo. 
Na Antiga Grécia, por exemplo, os únicos cidadãos eram do sexo masculino, pois tinham capacidade para adquirir armas 
e defender a cidade. As mulheres, os escravos e os estrangeiros não eram considerados cidadãos. As democracias atuais, 
por sua vez, consideram cidadãos plenos a todos os homens e mulheres maiores de idade (em geral, 18 anos). 

(Disponível em: https://conceito.de/cidadania.) 
 

De acordo com o texto, NÃO expressa uma boa prática de cidadania: 
 

 
A) 

 
 

 
B) 

 
 

 
C) 

 
 

 
D) 
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50 
E os que não professassem a religião católica – os ‘acatólicos’, como se denominavam no debate parlamentar e na imprensa – 
não poderiam, também, ocupar a Regência... 

(PORTO, Walter Costa. Católicos e Acatólicos... Revista Liberdade e Cidadania. Ano 2. N 5. Setembro de 2009. p. 01.) 
 

As expressões “católico” e “acatólico”, utilizadas oficialmente e na imprensa, eram de praxe em qual contexto da História do 
Brasil? 
A) Estado Novo.  
B) Brasil Imperial.  
C) Primeira República. 
D) Regime Militar de 1964. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 18 - ╩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 19 - ╩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e 
de ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço, abafadores auriculares, 
tampões e/ou similares, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios de qualquer tipo, pulseiras 
magnéticas, agenda eletrônica, calculadora, notebook, smartphone ou similar, máquinas fotográficas, controle de alarme 
de carro, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, qualquer 
espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, 
bem como não será permitido o uso de notas, livros, anotações, réguas de cálculo, códigos, manuais, impressos, 
manuscritos, códigos e/ou legislação ou qualquer outro material literário ou visual de consulta. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais ao ingressar e sair de sanitários. Excepcionalmente, 
poderão ser realizados, a qualquer tempo, durante a realização das provas, demais procedimentos de vistoria além 
do descrito.  

4. O caderno de provas consta de 70 (setenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos, e uma redação do 
tipo dissertativo sobre tema da atualidade relacionado ao Ministério Público.  

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva) estão corretos. Caso os dados estejam 
incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal 
ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, 
assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito) e a Folha de Textos Definitivos (Prova 
Discursiva). O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva), devidamente assinada no local indicado. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma 
única resposta correta.  

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se ausentar do local de realização das provas decorridas 2 (duas) horas do início de sua 
aplicação. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de 
provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão deixar a sala de realização das provas, juntos, após assinarem o 
termo específico da ata de aplicação. 

 
RESULTADOS  

 
- O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à data de 
publicação oficial do objeto do recurso, contra: as questões da prova objetiva de múltipla escolha e os gabaritos preliminares. 
- Para interposição de recursos o candidato deverá acessar no endereço eletrônico da Consulplan www.consulplan.net, 
no link correspondente ao objeto do recurso.  




