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1ª PARTE 

 

 

 

 

 

1. Profeta pós-exílico de Judá interpretou a terrível praga como castigo pelo pecado do 

povo de Deus, como também viu nela um símbolo do dia de Iahweh, profeta da 

penitência, convida ao jejum e oração. Considerado profeta de “Pentecostes”: 

 

(A) Jonas. 

(B) Moisés. 

(C) Joel. 

(D) Jeremias. 

(E) Ezequiel. 

 

 

2. A que diz respeito as tradicionais expressões “sentido literal e o sentido espiritual” 

(cf. CIC nº 115)? 

 

(A) Às Sagradas Liturgias. 

(B) Às Sagradas Escrituras. 

(C) Às Sagradas Documentações. 

(D) Às Sagradas Congregações. 

(E) Às Sagradas Portas. 

 

 

3. Segundo o código de Direito Canônico 1003 §1º, os ministros do Sacramento da 

unção dos Enfermos são 

 

(A) os Bispos e Presbíteros. 

(B) os Bispos e os Diáconos. 

(C) os Bispos e os Sub-Diáconos. 

(D) os Presbíteros e os Diáconos. 

(E) os Presbíteros e os Sub-Diáconos. 

 

 

4. Analise as alternativas sobre o cânon e a canonicidade das Escrituras, colocando 

entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, 

quando se tratar de alternativa falsa. Em seguida, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

 

(   ) Não existem diferenças na quantidade de livros da Bíblia Católica e 

protestante 

(   ) Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico e Baruc os protestantes chamam de 

deutero-canônicos e os católicos apócrifos. 

(   ) O católico chama apócrifos certos escritos judaicos e cristãos, que tiveram 

a pretensão de serem inspirados, mas não o são. E a estes mesmos livros os 

protestantes denominam pseudoepígrafos. 

(   ) Os livros da Escritura são inspirados porque seu autor é o hagiógrafo e a 

Igreja não possui autoridade para reconhecer e admitir tais livros como 

inspirados. 

(   ) Os protocanônicos são aqueles livros sobre os quais nunca houve dúvida na 

Igreja quanto a sua inspiração. 

 

(A) V – V – F – V – F 

(B) V – V – F – F – F 

(C) F – F – V – V – V  

(D) F – V – V – F – F  

(E) F – F – V – F – V  

 

 

5. Ao que se refere o Catecismo da Igreja Católica (nº 1127), quando afirma que 

“Celebrados dignamente na fé conferem a graça que significam e são eficazes 

porque neles age o próprio Cristo”? 

 

(A) Aos sacerdotes. 

(B) Aos saduceus. 

(C) Aos sacros ornamentos. 

(D) Aos sacramentos. 

(E) Aos sacramentais. 
 

 

 

TEOLOGIA 
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6. Complete as lacunas do texto abaixo com as palavras adequadas. Em seguida 

marque a opção que demonstra a sequência correta.  

 

A fé da Igreja católica professa que a Virgem Maria, graças ao mistério da 

encarnação, é verdadeiramente _____________________.  Concebeu, dando à luz 

ao Filho de Deus e permanecendo Virgem. Tais verdades foram esclarecidas 

respectivamente pelo __________________ e ____________________. Por um 

modo sublime ela foi redimida desde a concepção, preservada da mancha do pecado 

original em atenção aos méritos de _________________. Esta verdade foi 

proclamada pelo Papa ________________________, com a bula 

_______________________.  

No fim de sua existência nesta terra foi __________________________ ao céu em 

_____________e _______________. Tal verdade foi proclamada pelo Papa 

______________________ com a Bula ____________________________. 

 

(A) Panaghia – Concílio de Elvira – Concílio de Constantinopla – S. José – Pio X 

– Ad diem illum – adormecida – alma – espírito – Pio XI – Quadragésimo 

anno 

(B) Theotókos – Concílio de Éfeso – Sínodo Lateranense – Cristo – Pio IX – 

Ineffabilis Deus – assunta – corpo – alma – Pio XII – Munificentissimus Deus 

(C) Aeipartenos – Concílio de Constantinopla I - Trento – Joaquim e Ana – João 

Paulo II – Redemptoris Mater – arrebatada – corpo – feminilidade – Bento 

XVI – Spe Salvi 

(D) Theotókos – Concílio de Trento – Vaticano II – Cristo – João XXIII – Mater et 

magistra – assumida – corpo – alma – Paulo VI – Marialis cultus 

(E) Odigitria – Lateranense IV – Florença – Davi – Leão XIII – Rerum Novarum – 

elevada – corpo – psique – João Paulo II – Rosarium virginis Mariae 

 

 

7. Segundo a doutrina clássica da Igreja, os sacramentos que são recebidos uma só e 

única vez são chamados de 

 

(A) inoltrados. 

(B) inferiores. 

(C) indicativos. 

(D) indeléveis. 

(E) irregulares. 

 

8. A Eclesiologia presente no Vaticano II na Lumen Gentium afirma que 

 

(A) a Igreja é uma associação humana e ela deve ser a protagonista principal na 

busca das mudanças sociais. 

(B) o Único mediador Jesus Cristo não constituiu a sua Igreja aqui na terra e por 

isso não tem relação com esta. Cristo pensava no Reino de Deus e surgiu a 

Igreja como entidade sociológica. 

(C) a cabeça do corpo eclesial é Cristo e esta Igreja organizada como sociedade no 

mundo, subsiste na Igreja Católica governada pelo sucessor de Pedro e pelos 

Bispos em comunhão com ele. Esta comunica aos homens os frutos da 

salvação. 

(D) a Igreja de Cristo possui exclusivamente uma dimensão histórica. Os que 

faleceram e os fiéis que estão na glória não fazem parte desta Igreja. 

(E) a Igreja é somente carismática. Não existe uma hierarquia na Igreja de Cristo. 

Todos possuem as mesmas funções. O sacerdócio comum e ministerial são 

uma mesma realidade. 

 

 

9. Segundo o "Catecismo da Igreja Católica" (nº 2.181), aqueles que deliberadamente 

faltam a Missa dominical cometem um pecado dito 

 

(A) venial. 

(B) grave. 

(C) sugerido. 

(D) fundamental. 

(E) leve. 

 

 

10. Certo matrimônio entre batizados foi celebrado. Depois de 15 anos o casal passou 

por uma séria crise, dando entrada no Tribunal eclesiástico, momento em que se 

descobriu que havia uma deficiência na forma que invalidava tal celebração, pois 

havia sido contraído perante um 

 

(A) ordinário local. 

(B) pároco. 

(C) leigo idôneo. 

(D) capelão militar. 

(E) diácono com amência. 
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11. A tese que defende o caráter limitado, incompleto e imperfeito da revelação de 

Jesus Cristo e complementar àquelas presentes nas outras religiões, é considerada 

pela Dominus Iesus 

 

(A) contrária à fé da Igreja. 

(B) contrária aos costumes morais. 

(C) contrária à norma eclesiástica. 

(D) contrária aos ditames. 

(E) contrária às jurisprudências. 

 

 

12. Um dos teóricos da Bioética, H.T. Engelhardt afirma que nem todos os seres 

humanos são pessoas (...). Não tem status, em si e por si, na comunidade moral. 

Tal pensamento na sociedade contemporânea tem contribuído para 

 

(A) a harmonia entre os povos 

(B) o fim do eugenismo. 

(C) a expansão do aborto e da eutanásia. 

(D) a maior harmonia entre os sexos. 

(E) o fim da pena de morte. 

 

 

13. Com qual título tradicional a Virgem Maria é invocada pelo Papa Bento XVI, na 

encíclica Spes Salvi (nº 49)? 

 

(A) Ave Regina Caelorum. 

(B) Ave maris stella. 

(C) Ave nova spes. 

(D) Ave mater paenitenciae. 

(E) Ave maris stupendae. 

 

 

 

 
 

 

 

 

14. A Igreja, na sua caminhada histórica, passou por inúmeras vicissitudes. Com o Papa 

Clemente V o governo central da Igreja transferiu-se de Roma e, neste período, S. 

Brígida e S. Catarina de Sena contribuíram muito para a purificação da Igreja. 

Gregório XI resolveu mudar residência, retornando para Itália, desta vez no 

Vaticano. Como é chamado este período de exílio? 

 

(A) Constantiniano. 

(B) Tridentino. 

(C) Napoleônico. 

(D) Avinhonense. 

(E) Cruzadas. 

 

 

15. O texto contido na encíclica Spes Salvi: “formulou, de modo drástico, a 

problematicidade da fé no progresso”, refere-se ao filósofo 

 

(A) Theodor W. Adorno. 

(B) F. Nietzsche. 

(C) R. Descartes. 

(D) A. Comte. 

(E) M. Heidegger. 

 

 

16. Existem impedimentos dirimentes, em especial que dirime o matrimônio por sua 

própria natureza, impossibilitando que o Sacramento do matrimônio possa ser 

celebrado validamente. Qual é este impedimento? 

 

(A) Impotência para copular. 

(B) Esterilidade já consciente para o casal. 

(C) Matrimônio de vagantes. 

(D) Matrimônio a ser contraído por procurador. 

(E) Matrimônio entre um fiel católico e entre um fiel protestante.  
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17. O “Primeiro e essencial lugar de aprendizagem da esperança”, segundo a encíclica 

Spes Salvi (nº 32) é a 

 

(A) paz. 

(B) ordem. 

(C) economia. 

(D) ecologia. 

(E) oração. 

 

 

18. Complete as lacunas do texto abaixo com as palavras adequadas. Em seguida 

marque a opção que demonstra a sequência correta. 

 

Desde toda a eternidade a Trindade existe em si mesma, nada existia, mas desde 

sempre existe e a Teologia denomina _____________________, mas entra em 

relação com a criação e manifesta seu desígnio de salvação denominando-se 

__________________. A relação de comunhão ao interior da Trindade em si 

mesma em relação com as três pessoas divinas é __________________. Para 

designar o que é três em Deus, a teologia oficial da Igreja utilizou as palavras 

___________ ou ______________. 

 

(A) salvífica – Trindade evolutiva – anamnese – comunhão – ousia  

(B) imanente – Trindade econômica – pericorese – hipóstase – pessoa  

(C) teândrica – Trindade psicológica – koinonia – geração – aspiração 

(D) histórica – Trindade kenótica – transubstanciação – mistério – propriedades 

(E) mistérica – Trindade baltasariana– communio personarum – triteísmo – 

sabelianismo 

 

 

19. A Declaração Pénétrés de reconnaissance, de 7 de dezembro de 1965, celebrou a 

recíproca retirada de excomunhão entre as sedes de Roma e de Constantinopla.  

O ato foi selado pelas respectivas autoridades máximas eclesiásticas: 

 

(A) Paulo VI e João Paulo II. 

(B) Paulo VI e Bento XVI. 

(C) Athénagoras e Bento XVI. 

(D) Paulo VI e Patriarca Atenágoras I. 

(E) Atenágoras e João XXIII. 

20. Complete as lacunas do texto abaixo com as palavras adequadas. Em seguida 

marque a opção que demonstra a sequência correta. 

 

Na teologia trinitária podemos assim afirmar que o _________________ é a fonte e 

origem da ________________. Sua essência é não _________________, nem 

comunicada. O Filho é _______________ pelo Pai e o _______________recebe a 

essência por _________________ do Pai e do Filho conjuntamente. 

 

(A) Pai – divindade – gerada – gerado – Espírito Santo – espiração 

(B) Filho – consubstancialidade – espirada – envolvido – Espírito Santo - 

comunhão. 

(C) Espírito Santo – humanidade – gerada – subordinado – Deus trino – geração 

(D) Filioque – divindade – eterna – unido – paráclito – pericorese  

(E) Prosopon – hipóstase – dividida – modelado – Deus uno – subsistência 

 

 


