CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO
PORTUGUÊS
Leia o texto a seguir e responda às questões 01 a 03.
―Depois de 119 dias, o horário de verão termina à meia-noite de hoje [...] mas
a meta de economia de energia não foi atingida. A redução de demanda por
energia nas regiões Sudeste e Centro-Oeste foi de 4,5%, enquanto o
governo esperava 5%. Na região Sul, a redução de demanda foi de 5%, mas
o governo esperava 6%.

04. De acordo com as informações do texto acima, assinale a alternativa
correta.
(A) O texto não aponta a forma provável como a vítima paulista
contraiu a febre maculosa.
(B) Todas as vítimas da febre maculosa morreram.
(C) Dos seis infectados, apenas dois sobreviveram.
(D) O texto inclui Fernando Villas-Boas na contagem de casos de
febre maculosa no Rio de Janeiro.

,

Com os resultados obtidos, a redução média da demanda por energia no
horário de pico foi de aproximadamente 4,5% em toda a área de abrangência
da medida [...]. A redução da demanda conseguida equivale ao consumo, no
horário de pico, de cidades do porte de Belo Horizonte, Contagem, Betim e
Porto Alegre somadas, ou à energia produzida pelas usinas nucleares de
Angra 1 e 2. [...]
A economia média de energia seria suficiente para atender a metade do
consumo de cidades do porte de Florianópolis e Belo Horizonte. A adoção da
medida significou ainda uma economia de 0,4% no nível de água dos
reservatórios das hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste e de 1%
nos reservatórios da região Sul. A medida também tem efeito na tarifa de
energia, evitando reajustes ainda maiores.
(Adaptado de: Horário de verão termina hoje sem atingir a meta. Jornal de
Londrina, Londrina, 14 fev. 2004. Economia. p. 6 A).
01. Assinale a alternativa em que a frase ―Na região Sul, a redução de
demanda foi de 5%, mas o governo esperava 6%‖ está reescrita de
acordo com as normas de pontuação.
(A) A região Sul, teve redução de demanda de 5%, mas o Governo
esperava 6%.
(B) Embora, o governo esperasse 6% de redução de demanda, na
região Sul, a redução foi de 5%.
(C) A redução de demanda na região Sul, foi de 5%, mas o governo
esperava 6%.
(D) A redução de demanda, na região Sul, foi de 5%, mas o governo
esperava 6%.
02. Observe a frase ―A medida também tem efeito na tarifa de energia,
evitando reajustes ainda maiores‖. Assinale a alternativa que apresenta a
conjunção adequada ao sentido que se pretendia expressar na frase
original.
(A) A medida também tem efeito na tarifa de energia, se evitar
reajustes ainda maiores.
(B) A medida também tem efeito na tarifa de energia, embora evite
reajustes ainda maiores.
(C) A medida também tem efeito na tarifa de energia, pois reajustes
ainda maiores são evitados.
(D) A medida também tem efeito na tarifa de energia, quando reajustes
ainda maiores forem evitados.
03. Na reportagem sobre o término do horário de verão, são fornecidas
equivalências de consumo para o leitor ter a dimensão dos gastos e da
economia alcançados durante o período em que a medida vigorou.
Com base nessas comparações, considere as afirmativas a seguir.
I.
II.

III.

IV.

Belo Horizonte, Contagem, Betim e Porto Alegre são cidades que
apresentam o mesmo consumo no horário de pico.
A energia produzida pelas usinas nucleares de Angra 1 e 2 é maior
do que o consumo das cidades de Belo Horizonte e Porto Alegre
no horário de pico.
O consumo de cidades como Florianópolis e Belo Horizonte,
durante a vigência do horário de verão, é o dobro do que é
economizado no mesmo período no Brasil.
As usinas nucleares de Angra 1 e 2 produzem a mesma
quantidade de energia que as cidades de Belo Horizonte,
Contagem, Betim e Porto Alegre economizaram no horário de pico,
durante o horário de verão.

Estão corretas apenas as afirmativas:
(A) I e II.
(B) II e III.
(C) III e IV.
(D) I, II e IV.

Aparecem novos casos
Cinco novos casos de febre maculosa foram identificados no Rio
de Janeiro depois que a doença foi confirmada como causa da morte do
superintendente da Vigilância Sanitária Fernando Villas-Boas. A doença
também provocou a morte do jornalista Roberto Moura e a internação de um
professor aposentado, um menino de 8 anos e uma turista. Em São Paulo,
uma garota de 12 anos morreu em decorrência da doença. Ela foi picada por
um carrapato quando passeava em um parque.
(Época, nº 391, nov. 2005.)

A ordem de serviço fictícia abaixo é referência para as questões 05 e 06.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01 – DRH
O Chefe Geral do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas
atribuições legais e CONSIDERANDO que o regulamento interno admite
que sejam relevadas até três faltas do funcionário durante o mês,
motivadas por doença comprovada mediante apresentação imediata do
atestado médico;
CONSIDERANDO a necessidade de haver controle rigoroso com relação
às faltas do funcionário até 03 (três) dias, justificadas mediante a
utilização de atestados médicos emitidos por profissionais particulares
e/ou SAS;
CONSIDERANDO, ainda, o dever funcional imposto ao funcionário de se
submeter à inspeção médica sempre que for determinado pela autoridade
competente, até como forma de assegurar melhores condições de saúde
dos funcionários pertencentes ao Quadro de Pessoal dessa Empresa;
RESOLVE:
RECOMENDAR aos chefes de Departamento, sempre que lhes forem
apresentados atestados médicos particulares para justificar até três
ausências no período de um mês, ou que excederem o limite de 09 (nove)
ao ano, que adotem providências para que seja o funcionário
encaminhado à Divisão de Medicina e Saúde Ocupacional, para
submeter-se à inspeção e avaliação de suas condições de saúde.
05. De acordo com o texto, é correto afirmar:
(A) O funcionário tem assegurado o direito de faltar ao serviço, sem
necessidade de comprovação, três vezes por mês.
(B) Os funcionários deverão ser encaminhados à Divisão de
Medicina e Saúde Ocupacional da empresa toda vez que
justificar faltas apresentando atestados médicos emitidos por
profissionais particulares ou SAS.
(C) Os chefes de Departamento têm até três dias para apurar com
rigor as faltas de funcionários.
(D) Deverão ser encaminhados à Divisão de Medicina e Saúde
Ocupacional os funcionários que apresentarem três atestados
médicos no período de um mês e os que apresentarem mais de
nove faltas durante o ano.
06. O termo ―relevadas‖, em destaque no texto, pode ser substituído,
sem perda do sentido, por:
(A) perdoadas.
(B) punidas.
(C) confirmadas.
(D) impostas.
07. ".... eles foram ícones de uma onda que varreu o país na virada da
década: a febre dos importados".
O emprego dos dois pontos assinala, no contexto, a introdução de:
(A) uma restrição à afirmativa anterior.
(B) uma repetição para realçar o assunto desenvolvido.
(C) um segmento que explica a frase anterior.
(D) a citação exata de uma opinião exposta anteriormente.
08. Na frase: ―Todos somos os fios do tecido‖, há um exemplo de:
(A) metonímia
(B) metáfora
(C) pleonasmo
(D) eufemismo
09. “Não me deixo tapear”. Empregou-se a colocação proclítica do
pronome átono, pelo mesmo motivo por que ela foi empregada na
citação acima em:
(A) Cada qual se ajeite como puder
(B) De modo algum me afastarei da cidade.
(C) Logo que o vi, chamei a polícia.
(D) alguém lhe disse que havia perigo.
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10. Há objeto indireto na opção:
(A) A eleição transcorreu calma.
(B) A chuva cai mansa nos telhados.
(C) As cidades elegeram novos prefeitos.
(D) O povo confia nos seus dirigentes.
CONHECIMENTOS GERAIS – EDUCAÇÃO
11. Dentro da perspectiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais, qual das
definições abaixo, melhor se enquadra como ―critério de avaliação‖?
(A) Avaliar significa emitir um juízo de valor sobre a realidade que se
questiona, seja a propósito das exigências de uma ação que se
projetou realizar sobre ela, seja a propósito das suas
conseqüências. Portanto, a atividade de avaliação exige critérios
claros que orientem a leitura dos aspectos a serem avaliados.
(B) Avaliar significa verificar a conquista dos objetivos propostos para o
ensino dependendo de uma prática educativa que tenha como eixo
a formação de um cidadão autônomo e participativo. Nessa
medida, os Parâmetros Curriculares Nacionais incluem orientações
didáticas, que são subsídios à reflexão sobre como avaliar.
(C) Avaliar é, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a autonomia
tomada ao mesmo tempo como capacidade a ser desenvolvida
pelos alunos e como princípio didático geral, orientador das
práticas pedagógicas.
(D) Avaliar é atender necessidades singulares de determinados alunos,
é estar atento à diversidade: é atribuição do professor considerada
uma especificidade exclusiva deste, analisar suas possibilidades
de aprendizagem e considerar a eficácia das medidas adotadas
dentro do programa de ensino desenvolvido.
12. Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de
qualidade para a educação no Ensino Fundamental em todo o País. Sua
função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema
educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações,
subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros,
principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor
contato com a produção pedagógica atual. Sobre este tema, assinale a
opção CORRETA.
(A) Na sociedade democrática, ao contrário do que ocorre nos regimes
autoritários, o processo educacional pode ser instrumento para a
imposição, por parte do governo, de um projeto de sociedade e de
nação.
(B) O exercício da cidadania exige o acesso de todos à totalidade dos
recursos culturais relevantes para a não intervenção e a
participação responsável na vida social. O domínio da língua
escrita, os princípios da reflexão matemática, as coordenadas
temporais que organizam a percepção do mundo, os princípios da
explicação científica, as condições de fruição da arte e das
mensagens estéticas, domínios de saber tradicionalmente
presentes nas diferentes concepções do papel da educação no
mundo democrático, até outras tantas exigências que se impõem
no mundo contemporâneo.
(C) Cada criança ou jovem brasileiro, mesmo de locais com pouca
infra-estrutura e condições socioeconômicas desfavoráveis, deve
ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados
e reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania
para deles poder usufruir.
(D) Para compreender a natureza dos Parâmetros Curriculares
Nacionais, é necessário situá-los em relação aos sete níveis de
concretização curricular considerando a estrutura do sistema
educacional brasileiro. Tais níveis não representam etapas
sequenciais, mas sim amplitudes distintas da elaboração de
propostas curriculares, com responsabilidades diferentes, que
devem buscar uma integração e, ao mesmo tempo, autonomia.
13. Qual o nível de concretização dos Parâmetros Curriculares Nacionais diz
respeito às propostas curriculares dos Estados e Municípios, onde os
referidos Parâmetros poderão ser utilizados como recurso para
adaptações ou elaborações curriculares realizadas pelas Secretarias de
Educação, em um processo definido pelos responsáveis em cada local?
(A) Primeiro nível.
(B) Segundo nível.
(C) Terceiro nível.
(D) A partir do quarto nível.

14. De acordo com o Parecer nº 04/98 do Conselho Nacional de
Educação, onde teve como interessado a Câmara da Educação
Básica deste mesmo Órgão, bem como pela Resolução nº 02/1988 do
CNE/CEB, as Diretrizes Curriculares Nacionais podem ser definidas
como:
(A) Conjunto de definições doutrinárias sobre princípios,
fundamentos e procedimentos na Educação Básica, expressas
pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação, que orientarão as escolas brasileiras dos sistemas
de ensino, na organização, na articulação, no desenvolvimento
e na avaliação de suas propostas pedagógicas.
(B) Conjunto de definições principiológicas acerca de normatizações
pré-existentes, bem como fundamentos e procedimentos da
Educação clássica, expressas pela Lei de Diretrizes Básicas da
Educação, que orientarão as escolas brasileiras dos sistemas
de ensino, na organização, na articulação, no desenvolvimento
e na avaliação de suas propostas psicopedagógicas.
(C) Conjunto de definições fundamentais sobre os procedimentos a
serem estruturados na Educação Básica, expressas pela
Constituição Federal, que orientarão as escolas brasileiras dos
sistemas de ensino, apenas na organização e na articulação de
suas propostas pedagógicas.
(D) Conjunto de definições doutrinárias sobre princípios,
fundamentos e procedimentos na Educação Básica, expressas
pela Câmara de Educação Básica do Ministério da Educação,
que orientarão as escolas brasileiras dos sistemas de ensino
fundamental, inicialmente, na organização, articulação e no
desenvolvimento de suas propostas psicopedagógicas.
15. Assinale a alternativa que, levando em conta o conteúdo do Parecer nº
02/98 do CNE, completa corretamente o texto abaixo.
―O reconhecimento de identidades pessoais é um(a)______________
para a Educação Nacional, no sentido do reconhecimento das
diversidades e peculiaridades básicas relativas ao gênero masculino e
feminino, às variedades étnicas, de faixa etária e regionais e às
variações sócio-econômicas, culturais e de condições psicológicas e
físicas, presentes nos alunos de nosso país.‖
(A)
(B)
(C)
(D)

Obrigação.
Marco.
Inovação.
Diretriz

16. Acerca da Prova Brasil, que faz parte do Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE), assinale a alternativa CORRETA.
(A) Foi criada para avaliar o sistema de educação básica do país,
tendo sua primeira edição em 2005 e uma nova aplicação em
2007. Por ser regional, expande o alcance dos resultados
oferecidos pelo outro exame aplicado pelo Ministério da
Educação, o Saeb, implantado em 1990. Como resultado da
prova, são fornecidas as médias de desempenho para o Brasil,
regiões e unidades da Federação, para cada um dos municípios e
escolas participantes.
(B) A prova avalia as habilidades em língua portuguesa, com foco
em leitura, matemática, com foco na resolução de problemas e
conhecimentos gerais, que vão desde fatos históricos a fatos
importantes ocorridos no país. O exame é aplicado a estudantes
de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental.
(C) Um dos maiores benefícios trazidos pela prova é que ao
conhecer o desempenho de sua escola – com possibilidade de
compará-lo às outras escolas similares – o diretor tem como
comparar a situação de sua escola em relação às demais.
(D) A prova avalia as todas as escolas públicas. A avaliação é
quase universal: todos os estudantes das séries avaliadas, de
todas as escolas públicas do Brasil com mais de 20 alunos na
série devem fazer o exame.
17. De acordo com a LDB não é incumbência do DOCENTE:
(A) Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se
for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução
pedagógica que desenvolve.
(B) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de
menor rendimento;
(C) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade.
(D) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino.
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18. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e
da clientela. Sobre estes, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos
diversos níveis da educação básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos.
(B) A música deverá ser conteúdo obrigatório e exclusivo, do
componente curricular de que trata o § 2o do art. 26 da LDB
(Ensino da Arte).
(C) A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é
componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua
prática facultativa ao aluno, que possua prole, dentre outras
possibilidades elencadas em lei.
(D) O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro,
especialmente das matrizes indígena, africana e européia.
19. Assinale a alternativa CORRETA.
(A) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental,
sendo oferecido, sem ônus para os cofres públicos, de acordo com
as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus
responsáveis.
(B) O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos,
obrigatório e gratuito na escola pública a partir dos seis anos, terá
por objetivo a formação básica do cidadão.
(C) A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a
habilitação profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios
estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com
instituições especializadas em educação profissional.
(D) É finalidade do ensino médio a preparação básica para o trabalho e
a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a
ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores.
20. Sobre o PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação), assinale a
alternativa INCORRETA.
(A) Uma educação básica de qualidade. Essa é a prioridade do Plano
de Desenvolvimento da Educação (PDE). Significa também
envolver todos - pais, alunos, professores e gestores - em
iniciativas que busquem o sucesso e a permanência do aluno na
escola.
(B) O Compromisso ―Todos pela Educação‖ deu o impulso a essa
ampla mobilização social. Outra medida adotada pelo governo
federal é a criação de uma avaliação para crianças dos seis aos
oito anos de idade. O objetivo é verificar a qualidade do processo
de alfabetização dos alunos no momento em que ainda é possível
corrigir distorções e salvar o futuro escolar da criança.
(C) A criação de um piso salarial nacional dos professores — mais de
50% desses profissionais ganham menos de R$ 800 por 40 horas
de trabalho —; a ampliação do acesso dos educadores à
universidade; a instalação de laboratórios de informática em
escolas rurais; a realização da Olimpíada de Língua Portuguesa,
nos moldes da Olimpíada de Matemática; a garantia de acesso à
energia elétrica para todas as escolas públicas; as melhorias no
transporte escolar para os alunos residentes em áreas rurais bem
como a qualificação da saúde do estudante.
(D) A alfabetização de jovens e adultos não será objeto deste plano,
uma vez que o governo federal já criou programas específicos
voltados a esse público alvo. O Programa Brasil Alfabetizado,
criado pelo MEC, visa atender especificamente os brasileiros com
dificuldades de escrita e leitura ou que nunca frequentaram uma
escola.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O Novo Testamento é o conjunto de livros que anuncia Jesus Cristo. A
história das primeiras comunidades cristãs é narrada no livro:
(A) Carta de São Pedro.
(B) Apocalipse.
(C) Atos dos apóstolos.
(D) Cânticos de Moisés.
22. Segundo a doutrina espírita:
(A) A purificação da alma é obtida por meio das confissões auriculares.
(B) Os homens em sociedade têm a possibilidade tanto de evoluir
quanto de retroceder na trajetória da purificação.
(C) A purificação da alma é obtida com jejum e abstinência durante o
período quaresmal.
(D) As almas foram criadas por Deus totalmente iguais e destinadas a
evoluir rumo à perfeição, sem possibilidade de retrocesso.

23. A principal divergência entre Martinho Lutero e a Igreja Católica
Romana, no século XVI, dizia respeito a:
(A) Direito do leigo de ler as escrituras.
(B) Celebração dos sacramentos.
(C) Doutrina da justificação pela fé.
(D) Doutrina da salvação pelo jejum.
24. O texto sagrado do islamismo denomina-se:
(A) Escrituras védicas.
(B) Alcorão.
(C) Livro da Sabedoria.
(D) Tanakh.
25. É incorreto afirmar que, nas religiões...
(A) Politeístas, em que há inúmeros deuses, alguns são bons,
outros são maus, ou até mesmo cada deus podendo ser ora
bom, ora mau.
(B) Monoteístas judaico-cristãs, em que a divindade é o bem e o
mal provém de entidades demoníacas, inferiores à divindade e
em luta contra ela.
(C) Dualistas, nas quais a dualidade do bem e do mal está
encarnada e figurada em duas divindades antagônicas que não
cessam de combater-se.
(D) Islâmicas, em que há um só Deus bom e mau, justo e injusto,
perfeito e imperfeito ao mesmo tempo.
26. Qual é o maior livro da Bíblia?
(A) Isaías.
(B) Mateus.
(C) Habacuque.
(D) Salmos.
27. Sobre o budismo, pode-se afirmar que não faz parte de seus
ensinamentos:
(A) O pecado original adâmico
(B) O Dharma
(C) Os Sutras
(D) O Carma
28. Sobre o judaísmo, podemos afirmar que:
(A) está fundamendo no torah (Pentateuco)
(B) tem como um dos principais patriarcas Abraão
(C) foi a primeira religião monoteísta da humanidade
(D) todas estão corretas
29. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso
compreendem a sistematização do fenômeno religioso, a partir das
raízes das tradições Religiosas:
(A) ocidentais e gregas.
(B) ocidentais e romanas.
(C) africanas e orientais.
(D) orientais, ocidentais e africanas.
30. É objetivo do Ensino Religioso
(A) proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que
compõem o fenômeno religioso, a partir das experiências
religiosas percebidas no contexto do educando.
(B) subsidiar o educando na formulação do questionamento
existencial, em profundidade, para dar sua reposta devidamente
informado.
(C) fazer-se ensino da religião oficial, a religião católica, como fruto
do processo de evangelização e cristianização.
(D) Existem duas alternativas corretas.
31. São religiões politeístas:
(A) Bhramanismo,
Zoroastrismo,
Judaísmo,
Cristianismo,
Islamismo, Sikhismo.
(B) Taoísmo, Confuncionismo, Budismo, Ateismo Filosífico (não
religioso).
(C) Religiões silvícolas, xamanismo, religiões célticas, druidismo,
amazônicas, indígenas norte-americanas, africanas e etc.
(D) Religião Grega, Egípcia, Xintoísmo, Mitologia Nórdica, Religião
Azteca, Maia etc.
32. Assinale a alternativa que apresenta os cinco primeiros livros do
Antigo Testamento, denominado Pentateuco, corretamente.
(A) Gênesis, Apocalipse, Deuteronômio, Tobias e Letívico.
(B) Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
(C) Gênesis, Salmos, Levítico, Números e Deuteronômio.
(D) Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Apocalipse.
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33. Podemos afirmar que fenômeno religioso é:
(A) conjunto de preceitos sagrados que se colocam no centro do
universo.
(B) conjunto de conhecimentos que embasam uma religião ou doutrina
sagrada.
(C) algo sagrado que representa a comunhão dos homens com os
deuses.
(D) algo que se mostra, se revela ou se manifesta na experiência
humana com o transcendente.
34. De acordo com a tradição judaico-cristã, a origem do judaísmo está
associada:
(A) ao nascimento de Jesus de Nazaré como salvador.
(B) ao evento do dilúvio no qual Noé resgata sua família.
(C) à chamada do patriarca Abraão, como pai de uma grande nação.
(D) ao movimento profético do século VIII a.C.
35. No islamismo, uma vez por ano, as pessoas adultas, durante um mês,
não comem nem bebem nem fumam, enquanto o dia está claro. Esse
período é denominado:
(A) Ramadã
(B) Conversão
(C) Penitência
(D) Doutrinação
36. O hinduísmo tem vários livros sagrados. O mais conhecido deles
denomina-se:
(A) Vedas.
(B) Vishnu.
(C) Puranas.
(D) Bhajans.
37. O budismo é um sistema ético, religioso e filosófico fundado por um
príncipe hindu chamado:
(A) Sidarta Gautama.
(B) Nikita Okada.
(C) Confúcio.
(D) Sulta Kitaka.
38. O espiritismo compreende a pessoa de Jesus Cristo como:
(A) um profeta a quem Deus revelou sua mensagem, a fim de que ela
fosse transmitida à humanidade.
(B) uma grande entidade encarnada, o espírito mais elevado
conhecido em toda a história da Terra.
(C) uma terceira pessoa da Santíssima Trindade, considerada como o
filho de Deus encarnado.
(D) um exemplo, entre tantos outros, de uma pessoa que levou o amor
até as últimas consequências.
39. Gandhi foi um guru, mestre espiritual e líder pacifista. A filosofia religiosa
a qual Gandhi seguia é o:
(A) protestantismo.
(B) cristianismo.
(C) judaísmo.
(D) hinduísmo.
40. O candomblé, como todas as outras religiões afro-brasileiras, acredita na
pluralidade dos deuses. O deus do fogo e do trovão é denominado de:
(A) Oxalá
(B) Oxumaré
(C) Oxum
(D) Xangô
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