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01. Somente a alternativa E é incorreta. Ainda que o Brasil tenha se constituído religiosamente com traços claros de sincretismo, algumas 
religiões sempre sofreram descriminação, em especial aquelas que mais preservaram suas raízes africanas, sendo muitas vezes 
consideradas como “magia negra” e condenadas pela maioria da população. Algumas palavras revelam essa visão, como, por exemplo, 
o adjetivo “macumbeiro”, que carrega consigo um conteúdo claramente preconceituoso.  

Resposta: E

02. Conforme a afirmação de Pierucci e Prandi, todas as afirmativas podem ser consideradas como corretas. A religião é compreendida em 
um processo tanto de permanência quanto de transformação. Isso significa que há um dinamismo e uma complexidade no fenômeno 
religioso que deve ser compreendida. Uma sociologia da religião nesses termos corresponde, portanto, à compreensão da própria 
experiência da sociedade.

Resposta: D

03. A alternativa C é a única correta. As correntes evangélicas pentecostais crescem justamente devido ao proselitismo que utilizam. Além 
disso, é justa a afirmação de que o trânsito religioso apresentado refere-se somente ao cristianismo. Apesar disso, é evidente o fato 
de que o Brasil é um país com grande diversidade religiosa, como se verifica historicamente pela quantificação de adeptos às religiões 
de origem africanas e ao espiritismo.  

Resposta: C

04. A questão não pode ser respondida apenas com “base na notícia” e exige o conhecimento um pouco mais amplo da questão. Grande 
parte da população francesa apoia o projeto com o argumento de que o véu representa um elemento de repressão à mulher. Apesar 
do enunciado da alternativa B ser verdadeiro, ele não se aplica de imediato ao texto. Se as ideias de revolução e de liberdade que 
predomina atualmente exigir a separação entre Estado e religião, essa não é a discussão do presente, pois ninguém pretende que a 
França se torne muçulmana.  

Resposta: B

05. No período colonial, quando o Brasil estava subordinado ao governo português, a religião católica era oficial e a única admitida. 
Qualquer outra expressão religiosa estava proibida e sujeita à perseguição. Após a independência, o Brasil manteve essa tradição e se 
constituiu como um Estado Católico, ainda oficial, no qual a Igreja estava subordinada ao Estado através de práticas como o padroado 
e o beneplácito.

Resposta: D

06. O texto nos remete a uma situação muitas vezes ignorada, que os africanos provinham de nações diferentes, que possuíam hábitos e 
língua diferentes. O senso comum do brasileiro parte de uma ideia geral de africano, baseada principalmente na cor da pele. Destaca 
também que as condições de cativeiro, que para todos os escravos eram iguais, acabou por criar um elo entre os escravos, visto que na 
mesma senzala estavam pessoas de regiões diferentes que, aos olhos de proprietários e capatazes, eram todos iguais, seres inferiores, 
objetos de trabalho.

Resposta: A

07. Somente a primeira afirmativa está incorreta. Etimologicamente, pode-se dizer que a religião tem justamente a função de ligar o 
mundo sagrado ao profano, e não o inverso.

Resposta: F – V – V – V – V

08. Somente a afirmativa 02 é incorreta. Exemplo de ação do Estado e da Igreja é a negociação acerca dos Planos Nacionais de Direitos 
Humanos. A visão cristã acerca da família e, principalmente, sobre o respeito à vida, continua presente em diversos códigos jurídicos 
no Brasil.

Resposta: V – F – V – V – V

09. As alternativas A, B e C apresentam as visões de Marx, Weber e Durkheim a respeito da religião. Esta é definida na alternativa D. 
Ao final, pode-se dizer que somente a alternativa E é incorreta. Vale ressaltar que também do ponto de vista lógico essa é a única 
alternativa incorreta.

Resposta: E

10. A Sociologia entende que, nas várias culturas, a religião é simbolizada no momento da fundação de uma aldeia, vila ou cidade.  
Assim, a fundação do espaço coletivo, feita pelos ancestrais, faz com que se estabeleça um vínculo entre os homens com os deuses e 
entre os homens com os próprios homens, fazendo com que o estudioso da Sociologia entenda o lugar que quer estudar, bem como 
sua ausência e alienação.
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