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Preencha primeiramente os campos de identificação e leia as instruções abaixo.  

NÃO ABRA O CADERNO DE PROVAS ANTES DE RECEBER ORDEM PARA FAZÊ-LO. 
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NOME DO CANDIDATO 

Nº. DE INSCRIÇÃO DOC. IDENTIDADE SALA 

ASSINATURA  DO  CANDIDATO 

INSTRUÇÕES DE 

PREENCHIMENTO DA 

FOLHA DE RESPOSTAS 

 

 Não rasure esta Folha de 

Respostas. 

 Preencha as questões 

com caneta de tinta azul 

ou preta sem falhas. 

Instruções para realização da prova 

01. Este caderno de provas contém 20 questões de múltipla escolha. 

02. Para cada questão existe apenas uma resposta correta. 

03. Leia atentamente a questão no caderno e escolha a alternativa que julgar correta. 

04. Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 

05. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

06. Não será fornecido outro caderno de provas, exceto no caso do item 08. 

07. O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa. 

08.  Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, 

falta de questões, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal atenderá você e trocará 

o seu caderno. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. Sobre as Reformas na Igreja Católica, analise as proposições seguintes: 

I. A concepção de Martinho Lutero dispensava todos os intermediários entre Deus e os fiéis e, por isso, foi tida como uma 
heresia pela Igreja Católica, como um pecado contra os dogmas da Igreja. 

II. Martinho Lutero defendia que o homem não estaria para sempre condenado, em virtude da pouca gravidade que representou 
o pecado original. 

III. A Igreja e o seu corpo clerical eram considerados indispensáveis à salvação dos fiéis que, como leigos, não saberiam o que 
fazer para salvar a própria alma. 

IV. Martinho Lutero era um monge teólogo católico da Universidade de Wittenberg, localizada no mesmo Sacro Império Romano 
Germânico de Huss. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, III e IV. 
(C) I, II e III. 
(D) II, III e IV. 

 
02. Sobre o Cristianismo, analise as assertivas seguintes: 

I. A primeira ação descrita na Bíblia é a criação do céu e da terra por Deus. 
II. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, hoje e em toda a história humana. 
III. Há 2 mil anos permeia a história, a literatura, a filosofia, a arte e a arquitetura da Europa. 
IV. O Cristianismo é a filosofia de vida que mais fortemente caracteriza a sociedade oriental. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) II e III. 
(B) II, III e IV. 
(C) I, II e III. 
(D) I, II, III e IV. 

 
03. Os seguintes pontos têm importância considerável na visão cristã do ser humano: 

I. A posição de destaque do ser humano. 
II. O homem foi criado à imagem de Deus. 
III. O ser humano não é um ser social. 
IV. O ser humano não tem livre-arbítrio. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I e II. 
(B) III e IV. 
(C) II e III. 
(D) I e IV. 

 
04. Analise as assertivas seguintes: 

I. É fundamental para o Cristianismo a idéia de que Deus sustenta o mundo. 
II. Se Ele tivesse "se retirado" após a criação, tudo teria entrado em colapso. O Deus cristão é o senhor da história, conduzindo 

o mundo até sua redenção. 
III. Jesus exortava as pessoas a dependerem do cuidado divino, o que significa que devemos nos eximir de nossas 

responsabilidades e deveres para com os outros ou para com a comunidade em que vivemos. 
IV. Os cristãos expressam sua gratidão a Deus com tanta frequência precisamente porque, entre outros motivos, eles 

experimentaram em suas vidas o cuidado amoroso de Deus e sua mão orientadora. 
 

Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) II, III e IV. 
(C) I, III e IV. 
(D) I, II e IV. 

 
05. A Reforma Protestante foi um movimento de reforma religiosa que aconteceu dentro do: 

(A) Islamismo.  
(B) Judaísmo.  
(C) Cristianismo. 
(D) Budismo.  

 
06. Aponte a alternativa correta: 

I. A mais antiga sinagoga brasileira data de 1637, em Recife, mas vestígios dela só foram descobertos no ano 2000.  
II. O número de praticantes do judaísmo no país, no entanto, cresceu a partir da década de 1930, com a chegada de judeus 

alemães fugidos do nazismo. 
III. O primeiro contingente grande de adeptos do islamismo que chegou ao Brasil era formado por escravos africanos. 
IV. Os imigrantes japoneses que vieram para o Brasil no início do século XX trouxeram com eles o budismo. 

 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Recife/483499
https://escola.britannica.com.br/artigo/juda%C3%ADsmo/481626
https://escola.britannica.com.br/artigo/nazismo/482017
https://escola.britannica.com.br/artigo/islamismo/481590
https://escola.britannica.com.br/artigo/imigra%C3%A7%C3%A3o-no-Brasil/487840
https://escola.britannica.com.br/artigo/budismo/480859


Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I e III. 
(C) III e IV. 
(D) II, III e IV. 

 
07. Dieta de Worms (1521) significa: 

(A) Prerrogativa que concedia a todos os fiéis a liberdade de interpretarem a Bíblia, sem precisar da intermediação de um clero 
regular, significando a livre leitura das Escrituras. 

(B) Rejeição às idéias de São Tomás de Aquino (tomismo) acerca da Igreja enquanto único caminho moral e espiritual para a 
salvação dos fiéis. 

(C) Assembléia convocada pelo Imperador Carlos V em Worms (região próxima ao rio Reno) para ouvir Lutero e pressioná-lo a 
uma retratação. 

(D) Guerra ou Revolta dos Camponeses (em alemão Der Deutsche Bauernkrieg) ocorrida em 1521 e nas zonas ao Sul, Oeste e 
leste da atual Alemanha, assim como em regiões fronteiriças da Áustria e da Suíça. 

 
08. Sobre Jesus de Nazaré, analise as proposições seguintes: 

I. Jesus era um judeu e na época de sua juventude o reino judaico estava sob o controle direto de um oficial do Império 
Romano. 

II. Jesus se tornou um Profeta itinerante, baseando suas idéias nas escrituras judaicas. 
III. Logo ficou claro que ele estava formulando uma doutrina independente, pois com frequência dizia coisas como: "Vós 

aprendestes o que foi dito a vossos antepassados... Eu, porém, vos digo...". 
IV. No ano 29 ou 30 de nosso calendário, Jesus foi acusado de blasfêmia por um tribunal religioso judaico. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I e II. 
(B) III e IV. 
(C) I e III. 
(D) I, II, III e IV. 

 
09. Sobre a pregação de Jesus e a ética cristã, analise as assertivas seguintes: 

I. Segundo o mais antigo dos evangelhos, o de Marcos, Jesus aparece como um pregador que traz esta mensagem: "Cumpriu-
se o tempo e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho" (Marcos 1,15). 

II. Assim, a expressão "reino de Deus" deve ser considerada uma esperança de um futuro reino da salvação. O reino de Deus 
começaria no final dos tempos, quando o Messias chegasse. 

III. A afirmação "o Reino de Deus está próximo" não era original na época de Jesus - Antes dele, João Batista e vários outros 
como ele já haviam pregado a mesma mensagem: este mundo está caminhando para a destruição - e Deus assumirá o 
poder como rei. 

IV. Muitas das palavras de Jesus deixam claro que o reino de Deus é algo que pertence ao passado. 
 

Está correto o que se afirma em: 
(A) II, III e IV. 
(B) I, II e III. 
(C) I, III e IV. 
(D) I e II. 

 
10. Analise as proposições seguintes: 

I. A África guarda uma religião povoada por diferentes divindades e formas de adoração. 
II. Apegados a crenças animistas, muitos povos africanos se colocaram como principais quando o assunto é religião no Brasil 

Colonial.  
III. Os deuses mais adorados entre os negros que habitavam o Brasil Colonial eram Ogum, o deus da Justiça; Xangô, o deus da 

guerra; e Olodum, a divindade da vingança. 
IV. Tais divindades remetem a sentimentos de contestação e revolta.  

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II e III. 
(B) II, III e IV. 
(C) I, III e IV. 
(D) I, II e IV. 

 
11. Analise as proposições seguintes: 

I. Do descobrimento à Proclamação da República, o catolicismo foi a religião oficial do Brasil, devido a um acordo de Direito de 
Padroado firmado entre o Papa e a Coroa Portuguesa. 

II. Com a Proclamação da República, foi declarada a independência do Estado em relação à Igreja, e foi instituída a liberdade 
de culto, sendo o Brasil declarado um Estado laico, isto é, isento de vínculos religiosos. 

III. O catolicismo no Brasil colonial foi implantado pelos jesuítas durante o período colonial e depois por outras Ordens 
Religiosas que assumiram o serviço das paróquias, dioceses, institutos educacionais e hospitais. 

IV. Em 1750, graves conflitos entre os colonos e padres levaram o Marquês de Pombal a expulsar os jesuítas do Brasil, pois 
eles resistiam em permitir que os índios fossem escravizados. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) II, III e IV. 
(B) I e III. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) I, II e IV. 



12. Sobre a religião do Antigo Egito, aponte a alternativa correta: 
I. Era monoteísta. 
II. A religião do antigo Egito dominava todos os aspectos sociais egípcios. 
III. A unidade política egípcia organizou em um só conjunto todos os grandes deuses que a sociedade deveria cultuar. 
IV. Entre os deuses egípcios, destacam-se: Rá, deus da sabedoria, do conhecimento e da Lua. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I e IV. 
(B) I e II. 
(C) II e III. 
(D) III e IV. 

 
13. São Deuses Gregos: 

(A) Ísis e Sekhmet. 
(B) Tot e Amon-Rá. 
(C) Zeus e Ares. 

(D) Tiamat e Ashur. 
 
 
14. São principais Deuses Babilônicos: 

I. Marduk: (Rei dos Deuses, o mais importante no panteão babilônico). 
II. Apsu: o Progenitor dos deuses. Esposo de Tiamat. Personificava a água do solo primordial. 
III. Amon-Rá ou Rá-Atum: Primeiro Deus do Panteão babilônico. 
IV. Sekhmet: chamada de Deusa Poderosa, filha de Rá.  

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) II e III. 

 
 
15. Analise as proposições seguintes: 

I. Nas modernas ciências da religião predomina a ideia de que a religião é um elemento independente, ligado ao elemento 
social e ao elemento psicológico, mas que tem sua própria estrutura. 

II. Os ramos mais importantes das ciências da religião são a sociologia da religião, a psicologia da religião, a filosofia da 
religião e a fenomenologia religiosa. 

III. Nos primeiros anos do século XX, o sueco Nathan Söderblom (1866-1931), arcebispo e estudioso das religiões, ofereceu 
uma definição de religião baseada nos sentimentos humanos: "Religiosa ou piedosa é a pessoa para quem algo é sagrado". 

IV. A religião é a convicção de que existem poderes transcendentes, pessoais ou impessoais, que atuam no mundo e, se 
expressa por insight, pensamento, sentimento, intenção e ação. (Helmuth von Glasenapp - 1891-1963). 

 
Está correto o que afirma em: 
(A) II, III e IV. 
(B) I, II e IV. 
(C) I, III e IV. 
(D) I, II, III e IV. 

 
 

16. Ao longo da vida de Lutero, ficou estabelecido um princípio teológico conhecido como Cinco Solas, que são bases importantes 
para o protestantismo. São elas: 
I. Soli Deo gloria (glória somente a Deus). 
II. Sola gratia (somente a graça). 
III. Solus Christus (somente Cristo). 
IV. Sola scriptura (somente e escritura). 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I e III. 
(C) III e IV. 
(D) I e IV. 

 
 
17. Sobre intolerância religiosa, analise as assertivas seguintes: 

I. Com frequência, a intolerância religiosa é resultado do conhecimento insuficiente de um assunto. 
II. Os registros históricos mostram inúmeros exemplos de fanatismo e intolerância religiosa. 
III. Já houve lutas de uma religião contra outra e se travaram diversas guerras em nome da religião. 
IV. Muitas pessoas já foram perseguidas por causa de suas convicções religiosas. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) II, III e IV. 
(B) I e III. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) I, III e IV. 

 

https://www.suapesquisa.com/mitologiagrega/ares.htm


18. Analise as proposições seguintes: 
I. O crescimento do protestantismo na Europa fez com que o Papa Paulo III convocasse o Concílio de Trento, que se reuniu 

em três ciclos: 1545-1547, 1551-1552 e 1562-1563. 
II. Nesses concílios foram tomadas decisões que reforçavam princípios do catolicismo e combatiam o avanço do 

protestantismo. 
III. A realização do Concílio de Trento foi uma das ações da Igreja Católica no que ficou conhecido como Reforma Católica. 
IV. O objetivo do Concilio de Trento era barrar o avanço do protestantismo na Europa. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) II, III e IV. 
(B) I, II e IV. 
(C) I, III e IV. 
(D) I, II, III e IV. 

 
19.  Analise as assertivas seguintes: 

I. As grandes religiões atuais são fenômenos antigos. 
II. As religiões da antiguidade formam um tema de estudo complexo per se, pois, seguindo-se uma das religiões atuais ou não, 

todos nós fomos formados – ou deformados – por séculos de monoteísmo e não é possível abandonar nosso mundo de 
compreensão e saltar simplesmente para outro. 

III. Tolerância, ou seja, respeito pelas pessoas que têm pontos de vista diferentes do nosso, é uma palavra-chave no estudo das 
religiões. 

IV. Tolerância significa o desaparecimento das diferenças e das contradições entre os vários dogmas religiosos. 
 

Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) III e IV. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 

 
20. Analise as proposições seguintes: 

I. O catolicismo chegou ao Brasil juntamente com os primeiros colonos portugueses. 
II. O catolicismo foi a religião oficial do Estado brasileiro até a Constituição de 1937. 
III. O protestantismo foi trazido para o Brasil por imigrantes alemães, no início do século XIX, e por missionários norte-

americanos, que vieram na segunda metade do século XIX. 
IV. Os principais grupos protestantes no país são os luteranos, os metodistas, os presbiterianos, os adventistas e os batistas. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, III e IV. 
(C) I, II e IV. 
(D) II, III e IV. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/concilio-trento.htm
https://escola.britannica.com.br/artigo/catolicismo/482389
https://escola.britannica.com.br/artigo/col%C3%B4nia/481016
https://escola.britannica.com.br/artigo/protestantismo/482290
https://escola.britannica.com.br/artigo/metodismo/481891

