CONCURSO PÚBLICO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE – 001/2019
15 de dezembro de 2019

PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO RELIGIOSA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Concurso o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Concurso;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Concurso (6.12.2 Os pertences
pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de
permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 6.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:
O tempo: Feroz amigo
É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação
ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso,
quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.
E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda
mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”.
Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem
hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.
E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem
ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o
número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente
reclamando de tudo e de todos.
Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer
afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para
isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda… ou ágil, mas ainda lúcido.
Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível,
redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.
Fonte: https://www.50emais.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/

QUESTÃO 01
É correto afirmar sobre o texto:
A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase
da existência;
B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
D) No termo “eventualmente lhe dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.
QUESTÃO 02
Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
( ) “nem ela, nem ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
( ) “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de
alguém;
( ) “Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
( ) “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.
A sequência correta, de cima para baixo é:
A) C, E, C, E;
B) C, C, E, E;
C) E, C, E, C;
D) E, C, E, E.
QUESTÃO 03
Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:
A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
D) “Creia em si, mas não duvide sempre dos outros.”.
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QUESTÃO 04
Leia o texto:
Educação! Educação!
Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB
com a segunda parte do artigo Educação! Educação!
Passa-me um sabão danado. (...)
– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!
Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:
“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”
Sinto um frio na espinha e balbucio:
– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)
Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.
Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:
I.

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador
de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido
de "dar instrução a, transmitir conhecimento a" ele é um verbo transitivo direto e indireto;
IV. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.
São corretas somente as afirmativas:
A) I, II e IV;
B) II e III;
C) I, III e IV;
D) I e III.
QUESTÃO 05
Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:
A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo,
uniformidade nos documentos;
C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o
Memorando;
D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
QUESTÃO 06
Sobre o município de Redenção, assinale V para
verdadeiro e F para falso:

QUESTÃO 10
São regras que em exercício de mandato, aplicam-se ao
servidor público municipal:

( ) O município recebe esse nome por ter sido a primeira
cidade brasileira a libertar todos os seus escravos;
( ) A População do município de Redenção no último
censo [2010], segundo o IBGE, era 26.415 pessoas;
( ) O nome Redenção possui dois significados. O
primeiro, mais popular, foi traduzido do tupi-guarani
por José de Alencar, significando “por onde vêm as
águas do vale”. Uma segunda versão designou o
termo como sendo “bebida da lagoa”. Ambas fazem
relação com o mais importante e abundante recurso
natural da localidade, a água.

I.

Em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais, exceto para
promoção por merecimento;
II. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual,
ficará afastado do cargo, emprego ou função que
exerça;
III. Investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração;
Analisando os itens acima, podemos afirmar que estão
corretos:

Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta
de cima para baixo:

A) I e II, apenas;
B) II e III, apenas;
C) I e III, apenas;
D) I, II e III.

A) V, F, V;
B) F, F, V;
C) V, F, F;
D) V, V, F.
QUESTÃO 07
Assinale o item que não é um distrito do município de
Redenção:
A) Itacima;
B) Antonio Diogo;
C) Guassi;
D) São Geraldo;
QUESTÃO 08
De acordo com o artigo 133, da Lei Orgânica do município
de Redenção, são livros obrigatórios no município, exceto:
A) Declaração de bens;
B) Atas das sessões do Fórum Municipal;
C) Termo de compromisso e posse;
D) Registro de loteamentos aprovados.
QUESTÃO 09
Compete privativamente ao Prefeito Municipal, segundo a
Lei Orgânica, exceto:
A) Transferir ao Poder Legislativo a competência para o
provimento de todos os cargos públicos do município;
B) Contrair empréstimo, interno ou externo, com prévia
autorização legislativa;
C) Conferir condecorações e distinções honorificas;
D) Exercer, com o auxílio dos Secretários e Órgãos que lhe
sejam subordinados, a direção superior da
administração municipal.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Atualmente, o ordenamento jurídico brasileiro garante o respeito a todas as religiões e culturas. Analise o que afirma a
Constituição brasileira, em seu artigo 5º, nos incisos VI e VIII, promulgada em 5 de outubro de 1988:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
[...]
VI – É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida,
na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; [...]
VIII – Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponivel em: http://legis.senado.leg.br
Diante desse direito presente no inciso VI e VII, do Artigo 5º da Constituição brasileira, assinale a opção correta:
A) O ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental demonstra ser inconstitucional, sendo a disciplina de
matrícula obrigatória;
B) A liberdade religiosa deve ser respeitada, desde que a religião tenha livre poder de pressão ideológica junto aos cidadãos
livres;
C) Por ser o Brasil um Estado laico, nenhuma religião pode exercer pressão ideológica junto aos cidadãos livres;
D) Ainda que a liberdade de crença esteja estabelecida na Carta Magna, tal direito individual não pode ser evocado para a
abnegação de obrigação legal a todos imposta nem para a discordância de cumprir prestação alternativa prevista em lei.
Essa restringência, na forma como foi fixada, é inconstitucional, pois, para haver verdadeira liberdade religiosa, esta
deve ser assegurada de forma plena.
QUESTÃO 12
O Islamismo é a segunda maior religião do mundo e seu número de adeptos vem aumentando a cada dia. Existem cinco
pontos no islamismo que servem como pilares da fé islâmica. Diante disso, correlacione as Colunas I e II e assinale a opção
correta.
Coluna I
I. Fé;
II. Oração;
III. Jejum;
IV. Zakat;
V. Peregrinação.
Coluna II
( ) É a parte dos ganhos que cada fiel deve destinar para ajudar os pobres;
( ) É a jornada que todo muçulmano deve fazer anualmente à cidade sagrada de Meca (se tiver dinheiro e saúde para
isso);
( ) Deve ser praticado todos os dias do ramadã, desde o alvorecer até o pôr do sol;
( ) Está num só Deus e no seu profeta;
( ) É dirigida a Deus, como louvor e agradecimento, entrega e pedido.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) IV, V, III, I e II;
B) II, I, IV, V e III;
C) I, III, IV, V e II;
D) III, II, V, IV e I.
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QUESTÃO 13
Leia o texto:

QUESTÃO 15
No Brasil, há as chamadas “cantigas de cegos”,
principalmente nas regiões Norte e Nordeste, com as quais
os cegos pedem esmola fazendo verso. Analise alguns
exemplos, compilados no Ceará:

Pensamentos dos hindus
Os adeptos do hinduísmo chamam de Brama o Deus
criador. No Bhagavad Gita, é Deus quem fala:

I.

[...] Brama, o Criador, é o Ser Supremo, o Ser Indiviso,
simples e eterno. [...] Eu mesmo sou Brama. De mim
emana a Alma das almas, a vida universal, a vida una do
universo. [...]

A ceguinha que aqui vedes
Tinha olhos, via luz;
E agora, irmãos, pede esmolas
Pelo sangue de Jesus.

II. Deus lhe pague sua esmola,
Deus lhe dê muita alegria:
No reino do céu se veja
Com toda a sua família.

Bhagavad-Gitâ: a mensagem do mestre.8,3.22.ed.São
Paulo:pensamento,2006.p 93-94.

[...] Todas as coisas de Mim provêm, mas Eu – em minha
Divindade – não estou circunscrito por elas.

Bhagavad-Gitâ: a mensagem do mestre.9,4.22.ed.São Paulo:
Pensamento,2006.p.102.

III. Deus lhe pague sua esmola,
Deus lhe dê muito pra dar;
Na hora de sua morte
Queira Deus lhe perdoar.

Diante do hinduísmo, assinale a opção correta:
A) Os Hindus veneram um Ser Supremo, apesar de usarem
nomes iguais;
B) O Hinduísmo é tanto monoteísta e henoteísta. Os
Hindus nunca foram politeístas, no sentido que existem
muitos Deus iguais;
C) Um dos entendimentos particulares no Hinduísmo é que
Deus está longe, a viver num céu remoto;
D) O Hinduísmo é tanto monoteísta e politeísta.

IV. Eu peço por caridade,
Pelos mistérios da cruz:
Meus irmãos, deem uma esmola Pelo sangue de Jesus

GOÉS, Carlos (Org.). Mil quadras populares brasileiras. Rio de
Janeiro: F.Briguiet e Cia, 1916.p.45;85-86;102.

Existe alguma relação entre esse modo de pedir esmolas,
invocando o nome de Deus ou de Jesus, e a religiosidade
do povo brasileiro?

QUESTÃO 14
Embora seja uma virtude recomendada pelos cristãos, a fé
não pertence somente aos que acreditam em Jesus Cristo.
Ela é ampla e profunda, antiga e de todos os povos, de
todas as religiões, de cada ser humano em particular.
Diante disso, assinale (V) para verdadeiro ou (F) para
falso:

A) Sim, pois pressupõe que a caridade seja praticada em
nome de Deus;
B) Não, pois devemos ter em mente que a caridade não
deve ser praticada em nome de Deus;
C) Não, pois não realizamos a caridade em nome de Deus,
em que a maioria dos brasileiros não acreditam em
Deus;
D) Não, pois devemos ter em mente a recompensa, por
que fazemos caridade em interesse próprio.

( ) A fé é recomendada apenas pelos cristãos, aqueles
que acreditam em Jesus Cristo;
( ) A fé é ampla e profunda, antiga e de todos os povos,
de todas as religiões, de cada ser humano em
particular;
( ) Pode-se falar de uma fé cristã ou muçulmana, de uma
fé hindu ou judaica, e então estamos apenas nos
referindo a forma especifica de fé de cada religião;
( ) Existe também uma fé em si mesmo, que aqueles que
não partilham da crença em Deus também podem
possuir.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, V, F;
B) F, V, V, F;
C) F, V, V, V;
D) F, F, V, V.
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QUESTÃO 16
Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo.
Considerada sagrada pelos cristãos, judeus e
muçulmanos, provocando disputas e conflitos seculares.
Ela já foi conquistada, destruída e reconstruída diversas
vezes, e cada parte sua revela um trecho diferente do
passado. Posto isso, assinale a opção correta:

QUESTÃO 18
Na Antiguidade quase todos os povos desenvolveram
religiões politeístas. Posto isso, assinale a opção correta:
A) Na religião egípcia, as divindades evoluem com o tempo
e assumem diferentes significados. Embora exista um
panteão de deuses comum a todos os povos, cada
cidade-estado tem seu próprio deus protetor, com seus
cultos, rituais e festas específicos;
B) A primitiva religião dos romanos é formada pela fusão
das tradições dos povos etruscos e itálicos, antigos
habitantes da península itálica;
C) Os egípcios eram politeístas e seus deuses e deusas,
não só tinham a forma humana, como também as
qualidades e os defeitos humanos;
D) O monoteísmo, a espera por um salvador, a crença no
fim dos tempos podem ser alguns dos aspectos que
mostrem as “coincidências” partilhadas pelos egípcios e
o mesopotâmico.

A) Jerusalém tem sido o foco de divisões e conflitos entre
diferentes religiões, que só concordam em sua
reverência ao local sagrado;
B) De acordo com a tradição judaica, Jesus foi crucificado
lá, no Gólgota ou Calvário, e sua tumba está localizada
dentro de um sepulcro, onde também foi o local de sua
ressureição;
C) A Cúpula da Rocha e a mesquita de al-Aqsa, estão em
um local conhecido como Haram al-Sharif, ou o Nobre
Santuário. A mesquita é o terceiro local mais sagrado
no judaísmo e está sob administração de uma
organização judaica chamada Waqf;
D) Os Judeus acreditam que o profeta Maomé viajou para
Meca durante sua jornada e orou com as almas de todos
os profetas. Alguns passos distantes, a Cúpula da Rocha
mantém uma pedra de fundação, de onde os fiéis
acreditam que o profeta subiu aos céus. Os Judeus
visitam o local por todo o ano, mas nas sextas-feiras
durante o mês sagrado do Ramadã, milhares de fiéis
oram na mesquita.

QUESTÃO 19
Leia o texto:
Budismo
Buda (o iluminado, em sânscrito) foi Sidarta Gautama,
nascido na região do Himalaia (Índia). Viveu por volta de
563 a 483 a.C. Era integrante de uma rica família da região
e teve uma vida repleta de luxo e segurança até os 29
anos de idade. Sua família não permitia que ele entrasse
em contato com a vida fora do palácio e, portanto, Sidarta
desconhecia a miséria. Porém, quando entrou em contato
com a pobreza de grande parte da população e com o
sofrimento humano, resolveu mudar radicalmente sua
vida. Saiu do palácio, deixando esposa e família, e passou
a buscar explicações e soluções para o sofrimento
humano. De acordo com os relatos da época, Buda
começou a meditar até alcançar a iluminação. A partir
deste momento, passou a divulgar seus ensinamentos.
[...]

QUESTÃO 17
Leia o trecho:
“Como outros povos da Antiguidade, acreditavam em
muitos deuses: alguns deles eram representados metade
humanos, metade animais; outros eram inteiramente
humanos. Havia estátuas para representar esses deuses,
e cada um tinha uma função particular na organização do
cosmo”.
(Dora Incontri. São Paulo: Ática, 2018, p. 29)

O exposto no trecho, podemos inferir aos:

APARECIDA, Maria. ensinoreligioso.seed.pr.gov.br

Com relação às escritas sagradas do budismo, assinale a
resposta correta:

A) Mesopotâmicos;
B) Egípcios;
C) Hebreus;
D) Hindus.

A) O livro sagrado é o Alcorão;
B) Os Vedas são escrituras sagradas do budismo;
C) O livro sagrado é a Bíblia;
D) Não possui escrituras sagradas que sejam adotados
universalmente entre os adeptos da religião;
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QUESTÃO 20
O budismo apresenta como princípio fundamental a busca
pela ausência dos desejos materiais como meio de acabar
com o sofrimento. Para tanto, é necessário:

QUESTÃO 23
Segundo o grande mestre chinês Confúcio, assim como
para Sócrates, a ideia de bem e de mal está ligada ao
comportamento humano. Diante disso, assinale a opção
correta:

A) O desenvolvimento de ações e pensamentos corretos
(positivos);
B) Buscar bens materiais para acabar com o sofrimento;
C) Buscar o sofrimento com objetivo de adquirir bens
materiais;
D) Através da aquisição de bens materiais contribui para o
desenvolvimento de ações e pensamentos positivos
para acabar com o sofrimento.

A) No Confucionismo existe um criador do mundo, a base
da felicidade do ser humano é a família e uma sociedade
harmônica;
B) O Confucionismo é uma religião. Os seres humanos são
naturalmente maus e se tornam bons com a sua
vivência;
C) O Confucionismo não é uma religião. Os seres humanos
são naturalmente bons;
D) A base da felicidade dos seres humanos é a veneração
ao trabalho.

QUESTÃO 21
Muitos acreditam que a ideia de reencarnação é somente
oriental. Contudo, na Grécia, berço da cultura ocidental a
reencarnação era uma crença aceita. O sistema religioso
órfico, tinha por base a reencarnação. Posto isso, assinale
a opção correta sobre o sistema órfico:

QUESTÃO 24
Qual a religião predominante na cultura ocidental?
A) Cristianismo;
B) Islamismo;
C) Judaísmo;
D) Budismo.

A) Afirma a necessidade de a pessoa conhecer a si própria
para
se
aperfeiçoar
em
longos
processos
reencarnatórios;
B) Não apresenta nenhuma influência do sistema órfico
oriental;
C) Plotino, neoplatonista e Orígenes, romperam com esse
sistema;
D) Quando a religião do cristianismo se tornou oficial do
Estado, essa crença na reencarnação foi defendida
pelos cristãos.

QUESTÃO 25
As religiões afro-brasileiras são aquelas originadas na
cultura de diversos povos africanos. Entre as religiões com
influência dos povos bantos (quimbundos), estão:
A) Umbanda (RJ, SP e todo o Brasil);
B) Candomblé de caboclo, somente (CE);
C) Macumba, somente (CE e RN);
D) Umbanda, somente (CE e SP).

QUESTÃO 22
Muitos se perguntam o que é bem e o que é o mal. O
problema é que bem ou mal para alguém pode não ser
para outro, e assim as coisas se complicam. A religião e a
filosofia buscam resposta para isso. Diante disso, assinale
a opção correta:
A) Santo Agostinho, filosofo cristão, explicou afirmando
que o Universo é inteiramente mal e que o bom é
apenas a ausência ou a privação do que é mal;
B) Santo Agostinho, filosofo cristão, explicou afirmando
que o Universo é inteiramente bom e que o mal é
apenas ausência ou a privação do que é bom;
C) Santo Agostinho, dizia que o bem provém da natureza
divina da alma;
D) Na visão socrática, o mal é pecado, é ignorância do
bem, próprio das pessoas que não se conhecem e
sabem da felicidade de serem o que são.
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