
 MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE -SC 

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018 

  

CARGO: PROF. DE ENSINO RELIGIOSO 

CANDIDATO (A): ____________________________________________________ 

  

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:  

✓ Comunicar-se com outros candidatos.   

✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.   

✓ Sair com material referente à prova.   

✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.   
  

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES  

 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.   
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, 
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu 
caderno.   
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). 
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, 
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.   
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA 
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou 
lápis.   
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.   
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em 
hipótese alguma.  
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.   
08 – 30 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 
CADERNO.   
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de 
Resposta.  
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na 
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do processo seletivo.   
11. A duração da prova será de Duas Horas.  
  

 

........................................................................................................................................................................... 

Anote aqui suas respostas.  

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  



01. Sobre o Novo Acordo Ortográfico, 

podemos afirmar: 

 (     ) O alfabeto passou a ter 26 letras. 

 (  ) Não existe mais acento diferencial nas 

palavras homógrafas. 

 (    ) Paroxítonas com os ditongos abertos ói e éi 

perderam o acento. 

 (     ) A palavra “semiaberto” perdeu o hífen. 

 

Qual opção preenche corretamente as lacunas: 

 

a) V V V V 

b) F F F F 

c) V F F V 

d) F V F V 

 

02. Analise morfologicamente: 

 

Na frase: “O menino lia o livro concentrado na 

biblioteca.” 

(   ) O vocábulo “menino” é substantivo masculino. 

(  ) O vocábulo “lia” é verbo no pretérito imperfeito 

do indicativo. 

(  ) O vocábulo “concentrado”  é adjetivo na palavra 

biblioteca. 

(   ) O vocábulo “na” é a preposição EM + A 

 

Qual opção preenche corretamente as lacunas: 

a) V V V V 

b) F F F F 

c) V F F V 

d) V V F V 

 

03. A figura semântica existente na frase 

abaixo é:  

 

    “Tinhas a alma de sonhos povoada.” (Olavo 

Bilac) 

a) Comparação 

b) Metáfora 

c) Catacrese 

d) Sinestesia 

 

04. Para pontuar corretamente o diálogo 

abaixo deveremos usar sequencialmente: 

- Você vai estudar 

- Sim vou estudar 

- Depois você vai sair 

- Não vou ficar em casa 

  

a) Ponto de interrogação – vírgula – ponto final – 

ponto de interrogação – vírgula – ponto final. 

b) Ponto de interrogação – vírgula – ponto final – 

ponto de interrogação – ponto final – ponto final. 

c) Ponto final – vírgula – ponto final – ponto de 

interrogação – vírgula – ponto final. 

d) Ponto de interrogação – vírgula – ponto final – 

ponto final – vírgula – ponto final. 

 

05. Antônio tem um total de 700 laranjas. 
Distribuiu para seus vizinhos 2% destas 
laranjas, que corresponde a: 

a) 11 laranjas 
b) 12 laranjas 
c) 13 laranjas 
d) 14 laranjas 

 
06. Pedro tem uma poupança de R$ 7.000,00 e 
economiza R$ 1.187,50, por mês, para 
conseguir comprar o carro de seus sonhos. 
Considerando que o carro que Pedro deseja 
comprar custa R$ 45.000,00. Em quantos 
meses Pedro reunirá o montante necessário 
para efetuar a compra? 
 
a) 32 meses 
b) 35 meses 
c) 30 meses 
d) 36 meses 
 
07. A condição de existência de um triângulo 
diz que o maior lado de um triângulo está 
compreendido entre a soma e a diferença dos 
dois menores. Caso isto não aconteça, não é 
possível formar um triângulo e teremos uma 
linha poligonal aberta. Com base nisso, sendo 
as medidas de lados 𝒂 = 𝟏𝟎 cm, 𝒃 = 𝟒 cm e 𝒄 =
𝟐 cm, assinale a alternativa correta: 
 

a) Não é possível formar um triângulo com os 
lados dados. É como se faltasse ainda 
“completar” um segmento para terminar a 
construção da figura. 

b) É possível formar um triângulo com os 
lados dados, pois todos os segmentos de 
retas se encontraram e formaram a figura. 

c) É possível formar um triângulo com os 
lados dados e sua área é igual a 15 cm². 

d) Não é possível formar um triângulo com os 
lados dados. O mesmo ocorre quando os 
lados são 𝑎 = 3 cm, 𝑏 = 4 cm e 𝑐 = 5 cm. 

 
08. Carlos comprou uma peça para seu carro e 
pagou R$ 2.540,00. Recebeu um desconto de 
R$ 1.143,00. Podemos afirmar que o desconto 
foi de: 
 

a) 38% 
b) 40% 
c) 43% 
d) 45% 



 
09. IDMS (Índice de Desenvolvimento Municipal 
Sustentável),é uma ferramenta para a aplicação 
do conceito de desenvolvimento municipal 
sustentável construído a partir de uma série de 
indicadores considerados fundamentais para 
diagnosticar o grau de desenvolvimento de um 
território.  
De acordo com o que está publicado no site 
oficial do Município de Novo Horizonte 
podemos afirmar que o índice geral do 
município é de: 
 

a) 0,458 
b) 0,581 
c) 0,658 
d) 0,759 

 
10. A atividade econômica, predominante no 
Oeste de Santa Catarina é: 
 

a) Têxtil; 
b) Eletro Metal-Mecânico; 
c) Agroindustrial; 
d) Tecnológico  

 
11. A respeito da pluralidade religiosa, assinale 

a alternativa incorreta: 

a) O pluralismo religioso é fruto da diversidade e 

liberdade religiosas que se vive no Brasil. 

b) O diálogo inter-religioso se apresenta como um 

elemento secundário para a superação da 

intolerância religiosa; 

c) Conhecer o outro, numa relação de alteridade 

respeitosa, conduz para uma convivência de 

compromisso e cuidado com as pessoas e com 

toda a criação. 

d) O reconhecimento da diversidade religiosa 

intensifica mais do que nunca; marca e desafia a 

necessidade do diálogo e do respeito mútuo entre 

as diferentes tradições religiosas. 

12. As religiões possuem em comum alguns 

aspectos como, exceto: 

a) caráter privado; 

b) hierarquias clericais; 

c) reuniões regulares; 

d) estabelecimento de limites entre o sacro e 

profano. 

13.  Em relação aos tipos de religião enumere 

as colunas e depois assinale a alternativa 

correta: 

(1) Panteístas 

(2) Poleteístas 

(3) Ateístas 

(4) Monoteístas 

(  ) são as religiões mais recentes e populares 

(cerca de 50% da população mundial), possuem 

Livro Sagrado no qual está presente a verdade da 

Revelação Divina, onde se estabelece a divindade 

soberana e eliminam-se adorações 

independentes; 

(  ) negam a existência de um ser central e 

supremo (o qual, para elas, seria o Vazio ou um 

Não-Ser). Não creem em deuses personificados, 

mas acreditam em forças invisíveis, como 

fenômenos da natureza inexplicáveis. Deste 

modo, prega-se a interdependência harmônica do 

Universo, equilibrado por meio do Tao ou 

encontrado no Nirvana. São exemplos, o Budismo, 

na Índia e na China, o Taoísmo e o Confucionismo. 

(  ) as mais primitivas manifestações religiosas, 

não possuem livros sagrados, divinizam 

elementos naturais como o vento, a água, o fogo, 

os animais, dentre outros. 

(  ) “substituem” as panteístas quando os 

elementos divinos são personificados e 

humanizados, havendo uma equivalência entre 

deidades femininas e masculinas nos cultos. 

a) 4, 3, 2, 1 

b) 4, 3, 1, 2 

c) 4, 2, 1, 3 

d) 4, 3, 2, 1 

 

14. É o conjunto de fábulas que reuniu uma 

considerável variedade de deuses, imersos na 

força da religião, que servia para justificar 

teoricamente a organização geral da sociedade, 

que vivia em função dos deuses, seguindo os 

princípios por eles estabelecidos. 

O trecho acima refere-se a: 

a) Mitologia Grega; 

b) Mitologia Egípcia; 

c) Mitologia Romana; 

d) Mitologia Celta. 

15. Em relação aos símbolos religiosos, 

podemos dizer que a Lua Crescente com 

Estrela, é um símbolo do: 

a) Islamismo; 



b) Judaísmo; 

c) Jainismo; 

d) budismo. 

16. A filosofia da religião, nada mais é do que 

um dos segmentos de estudos da filosofia. Os 

métodos usados para esse estudo são, exceto: 

a) Antropológico; 

b) Filológico; 

c) Histórico-critico comparativo; 

d) Dialógico. 

17. Analise as frases abaixo: 

I – O Ensino Religioso Escolar deve ser 

confessional; 

II – A pluralidade religiosa é em síntese a 

manifestação de vários deuses; 

III – O Ensino Religioso Escolar deve estar 

unicamente voltado para os alunos que são 

ateístas. 

Podemos afirmar que 

a) Somente a frase I é verdadeira; 

b) Estão corretas somente as frases II e III; 

c) Todas as frases estão corretas; 

d) Somente a III é falsa. 

 

18. Analise as sentenças abaixo: 

I - A Sociologia da Religião é um ramo da 

Sociologia e ela se fundamenta na compreensão 

humana entre o “profano” e o “sagrado”.   

II - Independente da crença, o que é mais 

significativo da religião para a Sociologia é o papel 

fundamental que ela exerce na vida social. 

a) Ambas são falsas; 

b) Ambas são verdadeiras; 

c) Somente a I é verdadeira; 

d) Somente a II é verdadeira. 

19. Analise as frases abaixo considerando a 

importância do ensino religioso e a escola: 

I - A escola é um lugar de aprendizagem e 

convivência social que deve oferecer, a quem a 

ela frequenta, não apenas espaço físico e 

organizacional, mas também, e sobretudo, um 

espaço relacional, de convivência, cooperação e 

de resolução de conflitos. 

II - Assim, a escola é um local de convívio com 

outros seres, tão iguais a nós, mas completamente 

diferentes em suas individualidades. E, para ser 

cidadão ético, devemos saber viver em harmonia 

com os demais. 

III - A escola ensina a fazer uso do conhecimento 

e da informação na compreensão da realidade. O 

conhecimento, por sua vez, ajuda a promover 

cidadãos mais participativos e interventores. 

Podemos afirmar que: 

a) Podemos afirmar que todas são 

verdadeiras; 

b) Podemos afirmar que somente a sentença 

I é verdadeira; 

c) Podemos afirmar que somente as 

sentenças I e III são verdadeiras; 

d) Podemos afirmar que somente a sentença 

II e II são verdadeiras. 

20. Indique a alternativa falsa: 

 O Ensino Religioso, valorizando o pluralismo e a 

diversidade cultural presente na sociedade 

brasileira, facilita a compreensão das formas que 

exprimem o Transcendente na superação da 

finitude humana e que determinam, 

subjacentemente, o processo histórico da 

humanidade. Por isso necessita: 

a) proporcionar o conhecimento dos elementos 

básicos que compõem o fenômeno religioso, 

em base unicamente das experiências sociais 

percebidas no contexto do educando; 

b)  subsidiar o educando na formulação do 

questionamento existencial, em profundidade, 

para dar sua resposta devidamente 

informado; 

c) analisar o papel das tradições religiosas na 

estruturação e manutenção das diferentes 

culturas e manifestações socioculturais; 

d) facilitar a compreensão do significado das 

afirmações e verdades de fé das tradições 

religiosas; 
 

 
 


