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PROVA - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II
ENSINO RELIGIOSO

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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Língua Portuguesa

Questão 01
Analise as orações que seguem e responda o que se pede.
“Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. 
Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas!” (Machado de Assis)

Assinale a alternativa correta considerando o termo, “SUJEITO”:
A) nas orações os sujeitos são: “pessoas” e “outras”, respectivamente
B) nas orações os sujeitos são: “as rosas” e “os espinhos”, respectivamente
C) nas orações não há sujeitos
D) nas orações os sujeitos estão indeterminados

Questão 02
Feita a leitura dos versos abaixo, responda: 
“A Esperança não murcha, ela não cansa, 
Também como ela não sucumbe a Crença, [...]” (Augusto dos Anjos)

Assinale a assertiva correta considerando a figura de linguagem predominante:
A) sinestesia
B) metonímia
C) catacrese
D) prosopopeia

Questão 03
Marque a resposta onde todas as palavras estão escritas corretamente:
A) carangueijo, impecilho, beneficiência
B) freada, empecilho, bandeja
C) metereologia, estupro, cabeçário
D) caranguejo, freiada, impecilho

Questão 04
Quanto ao uso da vírgula, assinale a resposta INCORRETA:
A) Eu, costumo viajar sozinha, mas já estou mudando de ideia.
B) Eu, toda vez que viajo, chamo você para vir junto.
C) Eu, ele e você nunca viajamos juntos.
D) Eu, em meio ao show, fiz fotos dos artistas.

Questão 05
A crase está mal empregada na alternativa:
A) Quero comer uma feijoada à Henrique Fogaça.
B) Vou à terra dos pais.
C) Voltou à casa para pegar a carteira.
D) Fiquei à espreita, mas nada vi.

Questão 06
A frase “Embora fizesse frio, preferi usar manga cavada.” expressa a ideia de:
A) temporalidade
B) aclimatação
C) conformidade
D) concessão

Questão 07
Leia o trecho da obra de Guimarães Rosa, a seguir e responda o que se pede.
 



“Mas, na ocasião, me lembrei dum conselho que Zé Bebelo um dia me tinha dado. Que era: que a gente
carece de fingir às vezes que raiva tem, mas raiva mesma nunca se deve de tolerar de ter. Porque,
quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe
durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente; o que isso era falta de soberania, e farta bobice,
e fato é.” ROSA, Guimarães João. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro. Nova Fronteira.

Das afirmações abaixo, a mais adequada é:
A) que é bom tolerar o sentimento de raiva e até fingi-lo de vez em quando
B) que o bom é fingir que se tem pouca raiva em vez de muita raiva
C) que ter raiva de uma pessoa é como permiti-la comandar nosso sentir 
D) que sentir raiva é falta de bobice e farta soberania

Questão 08
Assinale  a alternativa  correta,  considerando o  adequado preenchimento  dos vazios  abaixo,  com as
expressões PORQUE / POR QUE / PORQUÊ:

I – Maria, este é o atalho ____________ passo todos os dias, para desviar o trânsito intenso.
II – Eu já nem sei mais o ____________ de tantas reclamações.
III –  _____________ vivemos as nossas vidas, e não as dos outros, somos mais felizes.
IV – Você não compareceu à reunião ___________?
V - ______________ tanta pergunta?

A) por que, porquê, porque, por quê, por que
B) por que, porquê, por que, por que, por que
C) porque, porque, porque, por que, por que
D) porque, porque por que, por quê, por que

Questão 09
Marque a assertiva cujas palavras são acentuadas segundo a mesma regra gramatical:
A) lápis, gênio, órgão, médico
B) metáfora, matemática, científico, mágico
C) lúdico, trágico, síntese, bíceps
D) anão, pátria, pé, mamãe

Questão 10
Aponte a resposta na qual todos os pares de palavras são parônimos:
A) absolver–absorver /  consertar–concertar / censo-senso
B) ascender-acender / asséptico-acéptico / descrição / discrição
C) experto-esperto / aferir-auferir / estofar-estufar
D) tráfego-tráfico / fluvial-pluvial / dirigente-diligente

Matemática

Questão 11
Assinale a sentença incorreta?
(a) –20 < -10 
(b) 10 < 20
(c) -4 < 6
(d) –18 < -23

Questão 12
Um retângulo  tem 276 cm² de área e um de seus lados mede 12 cm,  o outro  lado deste
retângulo mede:
(a) 22 cm
(b) 23 cm



(c) 24 cm
(d) 33 cm

Questão 13
Um grupo de 40 escoteiros foram viajar e levaram alimento para 15 dias. Chegando ao destino
da viajem, encontraram mais 20 escoteiros. O número de dias que durarão os alimentos, com a
nova turma é:
(a) 8 dias
(b) 6 dias
(c) 4 dias
(d) 10 dias

Questão 14
Um grupo de 40 escoteiros foram viajar e levaram alimento para 15 dias. Chegando ao destino
da viajem, encontraram mais 20 escoteiros. O número de dias que durarão os alimentos, com a
nova turma é:
(a) 8 dias
(b) 6 dias
(c) 4 dias
(d) 10 dias

Questão 15
No almoxarifado da empresa XIAXUAM há uma pilha de folhas de papel, todas com 0,25mm de
espessura. Se a altura da pilha é de 1,80m, o número de folhas empilhadas é:
(a) 72 
(b) 720 
(c) 4500 
(d) 7200

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
“O lançamento de hoje foi  o  culminar  de  seis  décadas de estudo científico e  milhões de horas de
esforços. Agora, a  ___________________________está operando normalmente e a caminho de iniciar
uma missão de sete anos de ciência extrema".
 

O trecho acima foi retirado de um jornal virtual de grande circulação, e faz referência ao mais recente
experimento da NASA. A opção abaixo que completa corretamente a lacuna acima é:
A) Parker Solar Probe.
B) Solar Dicore Probe.
C) Nasa Solar Core.
D) Missão Científica Atenas.

Questão 17
A violência contra mulher nunca deixa de ser assunto nos jornais e TV, recentemente o caso do homem
que supostamente jogou a mulher pela varanda do apartamento em Guarapuava, chocou mais uma vez
os brasileiros e reforçou a discussão sobre a temática. O caso está sendo investigado, até então, como:
A) Autruísmo.
B) Antropomorfismo.
C) Feminicídio. 
D) Malaqueísmo. 



Questão 18
Copa do Mundo de 2018, foi marcada por muitas novidades, uma delas é a própria finalista, a Croácia. O
Brasil mais uma vez perdeu o título, passando a chance para a ___________________________que
acabou não chegando à final.

Marque a opção que completa o texto corretamente.
A) Bélgica.
B) Itália.
C) França.
D) Alemanha.

Questão 19
“Em Junho deste ano,  o mundo parou para assistir  e sofrer  com o caso de um time de futebol de
meninos adolescentes da_________________que ficaram presos em uma caverna de difícil  acesso,
sem nenhum recurso, alimentação ou água”.

O trecho fala sobre uma notícia recente, e a lacuna acima se completa com o local do ocorrido. Marque
a opção que completa o trecho.
A) Caverna de Tham Luang, na Tailândia.
B) Caverna de Lilburn, na Califórnia.
C) Caverna de Tham Luang, na Nova Zelândia.
D) Caverna de Housem Luing, em Singapura.

Questão 20
Conforme notícia recente na TV, o Brasil está com a taxa de homicídios no país, crescendo cada vez
mais. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), e o Fórum Brasileiro De Segurança
Pública (FBSP), a taxa encontra-se 30 vezes maior que os países da Europa.

Os Estados que NÃO contribuíram para o aumento da taxa foram:
A) Roraima, Amazonas e Acre.
B) Rio de Janeiro, Bahia e Tocantins.
C) São Paulo, Paraná e Espírito Santo.
D) Piauí, Paraíba e Ceará.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Por qualquer lado que olhem as coisas, o direito de escravidão é nulo, por ser ilegítimo, por ser absurdo
e  nada  significar”.  (Frase de Rousseau na  obra  Do  Contrato  Social).  Com base  na citação  acima
considere as afirmações abaixo de acordo com o pensamento filosófico de Rousseau.

I. As palavras escravidão e direito são contraditórias, portanto, o direito de escravizar não faz sentido.
II. Para Rousseau há escravos por natureza. 
III. Para Rousseau a família é a mais antiga das sociedades.

Após atenta leitura das afirmativas acima é correto afirmar que:
A) Todas as afirmativas estão corretas;
B) Todas as afirmativas estão incorretas;
C) Apenas a afirmativa I está correta;
D) Apenas a afirmativa II está incorreta;

Questão 22
Analise  as  alternativas  abaixo  e  assinale  aquela  que está  em contradição com o  que  defendia  ou
afirmava Jean-Jacques Rousseau.



A) O Homem nasceu livre.
B) A ordem social é o direito onde todos os outros direitos de fundamental.
C) Para Rousseau a sociedade é boa mas o homem a corrompe.
D) Para Rousseau a soberania do poder deve estar nas mão do povo.

Questão 23
Em relação a Psicologia do Desenvolvimento analise atentamente as alternativas abaixo:

I.  É  possível  afirmar  que  aspectos  socioeconômicos,  éticos,  políticos  e  religiosos  contribuíram
significativamente para a relevância atribuída a infância no meio científico no início do século XI.
II. A psicologia do desenvolvimento fortaleceu-se no final do século XIX e início do século XX.
III. Até o século XVII, a partir dos três ou quatro anos de idade a criança era tratada como um “pequeno”
adulto.
IV. O conceito atual sobre infância é uma construção cultural que ocorreu ao longo do tempo.

Com relação as alternativas acima é correto afirmar que:
A) Apenas a alternativa I está errada;
B) Todas as alternativas estão erradas;
C) Todas as alternativas estão corretas;
D) Apenas a alternativa II está errada;

Questão 24
Considerando os estudos de Jean Piaget a respeito do desenvolvimento humano, analise as alternativas
abaixo e assinale a incorreta.

A) Para Piaget, existem dois atributos universais no desenvolvimento da pensamento humano, um é a
organização do mundo e o outro é a adaptação.
B) Para Piaget  no estágio de desenvolvimento das operações formais,  que ocorre a partir  dos doze
anos, o adolescente passa a distinguir o real e o possível.
C) Com  bases  em  seus  estudos,  observações  e  investigações,  Piaget  identificou  três  fases  no
desenvolvimento do juízo moral da criança. São elas: anomia, heteronomia e autonomia.
D) Em sua obra “A formação social da Mente”, Piaget explica os quatro estágios de desenvolvimento
humano. São eles: sensório-motor, pré-operacional, operações concretas e operações formais;

Questão 25
Com relação a concepção de aprendizagem e conhecimento de Jean Piaget, analise as alternativas
abaixo e assinale a incorreta.

A) Para Piaget a aprendizagem em sentido estrito ocorre por meio da experiência da pessoa com o
mundo.
B) Para Piaget  existem diferenças entre aprendizagem e conhecimento. Aprender está relacionado a
saber fazer algo e conhecer envolve compreensão sobre determinado objeto e o significado atribuído a
ele. 
C) Na teoria de Piaget quando um “conteúdo” a ser ensinado não envolve uma necessidade da criança,
há maior necessidade de uso dos fatores externos, sendo que o conhecimento produzido será menos
determinado pelo sujeito.
D) Para Piaget a aprendizagem em sentido amplo ocorre por meio da experiência da pessoa com o
mundo.

Questão 26
De acordo com o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LEI Nº 9.394, De 20 De
Dezembro De 1996), o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto:

A) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber.
C) Respeito à liberdade e apreço à intolerância.
D) Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.



Questão 27
De acordo com o artigo 9º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9.394, De 20 De
Dezembro De 1996), na organização da educação é de competência exclusiva da união:

A) Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação;
B) Definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental;
C) Assumir o transporte escolar dos alunos;
D) Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental;

Questão 28
De acordo com a Lei Nº 8.069, De 13 De Julho De 1990 que Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e da outras providências, “A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve
recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família
natural ou extensa”. Com relação a adoção assinale a alternativa correta.

A) O adotando deve contar com, no máximo, dezesseis anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a
guarda ou tutela dos adotantes.
B) Permitida a adoção por procuração.
C) Só podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos que sejam casados. 
D) Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.

Questão 29
Com relação ao Ensino Religioso no Brasil, considere as afirmações abaixo:

I. Até a administração do Marquês de Pombal no Brasil, assim como em todo o Império Português, o en-
sino religioso era generalizado e ministrado especialmente pelos jesuítas;
II.  Na  Era  Vargas,  o  decreto  19  941,  de 30  de  abril de 1931,  instituiu  o  ensino  religioso  nos  cur-
sos primário, secundário e normal.
III. De acordo com a LDB,  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 fundamen-
tal, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de pros-
elitismo.

Após análise das afirmativas acima é correto afirmar que:
A) Todas as afirmativas estão corretas;
B) Nenhuma das afirmativas estão corretas;
C) Apenas a afirmativa III está correta;
D) Apenas a afirmativa II está incorreta;

Questão 30
A maioria das religiões possuem seus textos sagrados. Entre os mais conhecidos podemos destacar a
Bíblia, o Alcorão, a Torá, entre outros. Dos textos sagrados listados abaixo, assinale a alternativa que
apresenta o texto que é considerado a segunda fonte da qual os ensinamentos do Islã são esboçados.

A) Sunnah
B) Talmud
C) Cabala
D) Tripitaka


