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1) Segundo o CDC-952, a quem compete determinar a espórtula que

deve ser oferecida pela celebração e aplicação da missa?

(A) Concílio provincial ou a reunião dos bispos da provín-

cia.

(B) Reunião dos bispos ou o colégio dos consultores .
(C) Concílio provincial ou o conselho econômico.

(D) Concílio provincial ou o sínodo diocesano.

(E) Reunião dos bispos ou o conselho pastoral diocesano.

2) Ao tratar a Ordenação de Diáconos, de acordo com a Doutrina

da Igreja Católica, "só o bispo impõe as mãos", significando

assim que o diácono está especialmente ligado ao bispo nas

tarefas de sua diaconia, e participa de modo especial na

missão e na graça de Cristo. Portanto, os diáconos são orde-

nados para?

(A) serem cooperadores do Colégio Episcopal.

03) o serviço.

(C) celebrar os sacramentos.

(D) serem cooperadores do pároco.

(E) evangelizar os pobres.

3) Quais são as propriedades Essenciais do Matrimônio?

UA) fé e sacramento.

(B) monogamia e fidelidade.

(C) educação e geração da prole.

(D) fidelidade e conjugalidade.

(E) fidelidade e indissolubilidade.

4) Preconiza o Documento de Aparecida no n° 173 que a V Confe-

rência Geral é uma oportunidade para que todas as paróquias

se tornem

(A) Comunidades .

(B) Ortodoxas.

(C) Politizadas.

0] ) Missionárias.

(E) Ministeriais.
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5) De acordo com o CIC-1515 a unção dos enfermos pode ser

administrada ao fiel que, tendo atingido o uso da razão, co-

meça a estar em perigo por motivo de doença ou

(A) angústia.

(B) risco cirúrgico.

(C) debilidade mental.

(D) confiança.

(E) velhice.

6) Segundo o CDC-904, no mistério do sacrifício eucarístico se
exerce continuamente a obra da redenção e os sacerdotes

celebram frequentemente. Recomenda-se com insistência a ce-

lebração cotidiana, a qual, mesmo não se podendo ter pre-

sença de fiéis, é um ato de Cristo e da Igreja, em cuja rea-

lização os sacerdotes desempenham seu múnus

(A) Principal.

(B) Especial.

(C) Legal.

(D) Espiritual.

(E) Preceitual.

7) A quem cabe a interpretação autêntica do depósito da fé?

(A) Aos professores de teologia.

(B) Aos bispos isoladamente em suas dioceses.

(C) Ao magistério da Igreja: o papa e os bispos em comunhão

com este.
(D) Aos Sacerdotes.

(E) Ao fiel católico conforme sua boa índole.

8) Que lugar ocupa a Ressurreição de Cristo na fé cristã?

(A) É uma verdade da Igreja e representa com seu nascimento
parte essencial da fé cristã.

(B) É a verdade culminante da fé em Cristo e representa, com

a Cruz, uma parte essencial do Mistério Pascal.

(C) É a verdade revelada pelos apóstolos, ao encontrar o tú-

mulo vazio, narrada nos evangelhos.

(D) É uma verdade da Igreja e pela participação na sua mis-

são a pessoa é envolvida no mistério pascal.

(E) É apenas um retorno à vida.
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9) Segundo o n° 1013 do Catecismo da Igreja Católica, "a morte
é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de gra-

ça e da misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua
vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir seu

destino último". Qual o tema abaixo que NÃO faz parte da

escatologia?

01) Juízo Final.

(B) Juízo Universal.

(C) Reencarnação.

(D) Juízo Particular.

(E) Purgatório.

10) De acordo com o CDC-957, o dever e o direito de velar pelo

cumprimento dos encargos de missas, nas Igrejas do clero se-

cular, competem ao ordinário local, e, nas Igrejas de insti-

tutos religiosos ou de sociedades de vida apostólica, compe-

tem a seus

UK) Confessores.

(B) Ecônomos.
(C) Superiores

(D) Conselheiros.

(E) Diretores espirituais .

11) De acordo com o CDC-1420§ 5, durante a vacância da sé, o vi-

gário judicial e os vigários judiciais adjuntos não cessam

do cargo nem podem ser destituídos pelo administrador dioce-

sano; mas, com a vinda do novo bispo, em relação a esses

cargos, é preciso que ocorra a

(A) Reeleição.

(B) Delegação.

(C) Confirmação.

(D) Seleção.

(E) Nomeação.

12) Segundo o CIC 406, a doutrina da Igreja sobre a transmissão

do pecado original adquiriu precisão sobretudo no século V,

em especial sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho

contra o pelagianismo, e no século XVI, em oposição à

reforma

01) Ministerial.

(B) Confessional.

(C) Intelectual.

(D) Protestante.

(E) Industrial.
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13) De acordo com o CDC-1404, por quem poderia ser julgada a sé
primeira?

GA) Padres Cardeais.

(B) Rota Romana.

(C) Concílio Ecumênico.

(D) Legados Pontifícios.

(E) A sé primeira não é julgada por ninguém.

14) As ofertas são as doações feitas pelos fiéis por ocasião da

administração dos sacramentos e sacramentais. Em que docu-

mento da Igreja estão regulamentadas as doações das ofertas?

(A) Bíblia sagrada.

(B) Circular.

(C) Código de Direito Canônico.

(D) Vaticano II.

(E) Diretório Diocesano.

15) De acordo com o CDC-864, quem é capaz de receber o batismo?

(A) Só os que foram preparados .

(B) Os que tem padrinhos casados na Igreja.

(C) Os filhos de pais engajados na pastoral.

(D) Os que são filhos de pais casados na Igreja.

(E) Toda pessoa que ainda não foi batizada.

16) De acordo com o CDC-880, qual é a matéria do sacramento da

confirmação?

(A) Somente a Imposição da mão do celebrante .

(B) Somente a Unção do crisma na fronte, com imposição da

mão.

(C) Somente a unção do crisma na fronte.

(D) Unção do crisma na fronte, imposição da mão e palavras

prescritas nos livros litúrgicos.

(E) Imposição da mão, sinal da cruz na fronte e palavras.

17) O catecismo no n° 326 afirma que a pessoa humana, criada à

imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e

(A) social.

OB) fenomenal.

(C) espiritual.

(D) maternal .

(E) imortal .
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18) De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, os Carismas

são dons

(A) especiais de falar línguas, interpretar e profetizar,

desde que esteja agindo pela ação do Espírito Santo.

(B) naturais da pessoa que age pela ação do Espírito Santo

quando está em comunhão com a comunidade cristã.

(C) especiais do Espírito Santo concedidos para o bem dos
homens, para as necessidades do mundo e para a edifica-

ção da Igreja.

(D) que são concedidos pelo Espírito Santo para dar o dis-

cernimento à ação e à missão da Igreja no mundo.

(E) especiais dados apenas às pessoas que receberam o Sacra-

mento da Ordem.

19) Preceitua o Cânon 1.264 do Código de Direito Canônico que as

taxas são prestações econômicas devidas pelos fiéis em

retribuição aos serviços recebidos da administração eclesi-

ástica. Quem estabelece o valor para as taxas?

(A) Os Conselhos presbiterais.

(B) Os Conselhos Econômicos.

(C) Os Conselhos Pastorais.

(D) Os Conselhos Paroquiais .
(E) Os Bispos da Província.

20) Como se chama a festa judaica celebrada até hoje, instituída
por Mardoqueu para celebrar a vitória dos Judeus contra os
seus inimigos no reino Persa?

(A) Purim.

(B) Tabernáculos.

(C) Rosh Hashaná

(D) Yom Hakkippurim.

(E) Hanukká.
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21) Os "helenista" judeus, que tinham vivido fora da palestina,

haviam adotado certa cultura grega e dispunham em jerusalém

de sinagogas particulares, onde a bíblia era lida em grego.

Os "hebreus" eram os judeus autóctones; falavam o aramaico,

mas liam a bíblia em hebraico nas sinagogas. Esta divisão

foi transposta para o seio da igreja primitiva. A iniciativa

das missões partiu de qual grupo?

01) Helenista.

(B) Farisaico.

(C) Teudas.

(D) Israelita

(E) Egípcio.

22) Segundo o CDC-987, para obter o remédio salutar do sacramen-

to da penitência, o fiel deve estar de tal modo disposto

que, repudiando os pecados cometidos e tendo o propósito de

se emendar, se converta à

(A) Igreja.

(B) Deus .
(C) Palavra de Deus.

(D) Missão.
(E) Evangelização.

23) O Cânon 1065 põe a celebração matrimonial em conexão com

quais sacramentos?

(A) Batismo, Confirmação e Eucaristia.

(B) Confirmação, Penitência e Eucaristia.

(C) Confirmação, Unção dos Enfermos e Ordem.

(D) Batismo, Confirmação e Penitência.

(E) Ordem, Eucaristia e Penitência .

24) De acordo com o CIC-1480-1484, o fiel tem a obrigação de

confessar, quanto à especie e ao número, todos os pecados

graves de que tiver consciência após diligente exame, come-

tidos depois do batismo e ainda não diretamente perdoados

pelas chaves da igreja, nem acusados em confissão

01) eclesial.

(B) social.

(C) espiritual.

(D) individual.

(E) integral.
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25) Quais são os atos do penitente?

(A) Estar realmente arrependido dos pecados e participar do

sacramento da reconciliação.

(B) Cumprir o mandamento da Igreja confessando ao menos uma

vez por ano e comungar.

(C) Fazer um exame de consciência, a contrição, a confissão
e a satisfação.

(D) Fazer sua confissão sempre que for participar da Euca-

ristia e rezar o terço.

(E) Receber a absolvição do sacerdote que em nome de Cristo
concede o perdão restabelecendo sua união com Deus e fa-

zer penitência.

26) O matrimônio rato e não consumado pode ser dissolvido pelo

(A) Colégio Cardinalício.

(B) Sínodo Diocesano.

(C) Romano Pontífice.

(D) Conselho Presbiteral.
(E) Colégio dos Consultores .

27) De acordo com o preconizado no n° 364 do Catecismo, o corpo

do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Esse cor-

po é humano precisamente porque é animado pela alma

(A) cognitiva.

(B) intelectiva.

(C) fenomenológica.

(D) sensitiva.

(E) espiritual.

28) Em conformidade com o Cânon 1058 do Código de Direito Canô-

nico, podem contrair matrimônio as pessoas que não estão
proibidas pelo

(A) bispo diocesano.

(B) pároco do lugar.

(C) pelo conselho pastoral.

(D) juiz de paz.

(E) direito.
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29) "A ninguém é licito receber, para aplicação pessoal, tantas
espórtulas de missas que não possa satisfazer dentro de um

prazo."

De acordo com o CDC-953, esse prazo é de

01) cinco anos.

(B) quatro anos.
(C) três anos.

(D) dois anos.

(E) um ano.

30) As autoridades romanas deixavam ao sumo sacerdote a jurisdi-

ção sobre todos os membros das comunidades judaicas, mesmo

fora da palestina, e, segundo 1mc,15,21, até com o direito

de

UK) Mutilação.

(B) Detenção.

(C) Apropriação.

(D) Deportação.

(E) Extradição.

31) Pela graça de Deus vem a justificação. Por graça, deve-se

entender:

(A) virtude .

(B) mérito.

(C) ascese.

(D) gratuidade.

(E) conhecimento.

32) O Documento de Aparecida no n° 421, prescreve: "a partir

desta 5" Conferência, pedimos aos governos o acesso gratuito

e universal aos medicamentos para

(A) tuberculose".
(B) malária".
(C) hanseníase".

(D) AIDS" .

(E) drogas".
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33) "Todos os fiéis, de acordo com sua própria condição, devem

empenhar as suas forças, a fim de levar uma vida santa e
promover a contínua santificação da Igreja".

Esse trecho encontra-se em qual livro do Vaticano II?

CA) Lumem Gentium.

(B) Gaudium et Spes.

(C) Apostolicam Actuositatem.

(D) Dei Verbum.

(E) Presbyterorum Ordinis .

34) 0 Documento de Aparecida no n° 278 preconiza: "No processo

de formação de discípulos missionários, destacam-se cinco

aspectos fundamentais". Esses aspectos fundamentais são:

discipulado; comunhão;

(A) encontro com Jesus Cristo; conversão; e missão.

(B) conversão; formação; e missão.

(C) justiça; encontro com Jesus Cristo; e missão.

(D) realização; conversão; e missão.

(E) encontro com Jesus Cristo; .conversão; e partilha.

35) Com fundamento no n° 840 do Catecismo da Igreja Católica, ao

celebrar cada ano na Liturgia, a Igreja atualiza a espera do

Messias. Comungando com a longa preparação da primeira vinda

do Senhor, os fiéis renovam o ardente desejo de sua segunda

vinda. Qual o tempo litúrgico correspondente a essa celebra-

ção?

(A) Pentecostes.
(B) Comum.

(C) Advento.

(D) Pascal.

(E) Quaresma.

36) De acordo com o CDC-886, em sua Diocese, o bispo administra

legitimamente o sacramento da confirmação também aos fiéis

que não são seus súditos, a não ser que haja proibição

expressa do

GA) Metropolita.

(B) Conselho Presbiteral.

(C) Ordinário deles.

(D) Estatuto da Diocese.

(E) Decreto da Sagrada Congregação para o culto divino.
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37) Em conformidade com o Cânon 1041 do Código de Direito Canô-

nico, quem NÃO pode receber o sacramento da ordem é aquele

que

(A) não completou os estudos.
(B) tem defeito físico.

(C) for arrimo de família.

(D) tiver cometido o delito de apostasia, heresia ou cisma.

(E) é filho de mãe solteira.

38) Segundo o Documento de Aparecida no n° 170, um dos maiores

desejos que se tem expressado nas Igrejas da América Latina

e do Caribe, motivando a preparação da V Conferência Geral,

é o de uma valente ação renovadora das

(A) Associação de Fiéis .

(B) Irmandades.

(C) Dioceses.

(D) Celebrações.

(E) Paróquias.

39) O Documento de Aparecida no n° 168 afirma que a Diocese, em

todas as suas comunidades e estruturas, é chamada a ser

comunidade

(A) Universal.

(B) Servidora.

(C) Missionária.

(D) Experiente.

(E) Ministerial.

40) Fundamentado no n° 1030 do Catecismo da Igreja Católica, a

Igreja ensina que podem se beneficiar da purificação após a

morte (purgatório) os

(A) que morrem na graça e na amizade.

(B) frades e as freiras conventuais.

(C) que morrem sem pecado.

(D) que morrem repentinamente.

(E) que durante a vida fizeram penitência.
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41) De acordo com o CDC-946, os fiéis que oferecem espórtula,

para que a missa seja aplicada segundo suas intenções, con-

correm, com essa oferta, para o bem da Igreja e participam

de seu empenho no sustento de seus ministros e

(A) devoções.

(B) obras.
(C) celebrações.
(D) orações .

(E) intenções.

42) Os Patriarcas são personagens históricos seminômades das

épocas primitivas, de cuja estirpe saiu o Salvador. Em qual

livro da Bíblia encontra-se a história dos patriarcas?

(A) Levítico.
(B) Deuteronômio.

(C) Gênesis.

(D) Juízes.

(E) Exodo.

43) Gamaliel I, mestre de São Paulo, era o herdeiro do pensamen-

to de Hilel e o representante proeminente da tendência laxa

e mais humana interpretação da Lei. Segundo a Bíblia, no li-

vro "Atos dos Apóstolos" (22,3 ; 5,34), sua intervenção cor-

responde à atitude geral do partido dos

(A) Anciãos.

OB) Saduceus.

(C) Escribas.

(D) Sumos Sacerdotes.

(E) Fariseus.

44) Segundo o Documento de Aparecida no n° 201, a renovação da

Paróquia exige atitudes novas dos Párocos e dos sacerdotes
que estão no exercício do seu

(A) Conselho Pastoral.

(B) Conselho Paroquial.

(C) Serviço.

QD) Discipulado.

(E) Conselho de Consultores .
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45) Adverte a Lumem Gentium no n° 33: "O apostolado dos leigos é

participação na própria missão salvífica da Igreja". A este

apostolado todos os fiéis leigos estão destinados pelo pró-

prio Senhor, através do Batismo e da

(A) Eucaristia.

(B) Ordem.

(C) Confirmação.

(D) Unção.

(E) Penitência.

46) Prescreve o catecismo da Igreja Católica no n° 1456: "A
Declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte

essencial do sacramento da penitência". Tal declaração se

constitui em confessar todos os pecados

(A) quanto ao número .

(B) quanto à espécie.

(C) mortais que lhes vêm à memória.

(D) quanto às circunstâncias.

(E) os veniais que lhes vêm à memória.

47) De acordo com o CDC-851, os ministros ordinários do batismo

são: Presbítero,

(A) Bispo e os Pais.

(B) Diácono e os Padrinhos .

(C) Bispo e qualquer pessoa.

(D) Bispo e o Diácono.

(E) Diácono e o ministro extraordinário do batismo.

48) De acordo com o (At.4,12 ; Rm.10,9), no dia do julgamento,

os homens serão salvos ou condenados conforme tenham ou não

invocado este nome e reconhecido jesus como

(A) Rabi.

(B) Messias.

(C) Filho do Homem.

(D) Senhor .

(E) Filho Amado.

Prova : Amarela Concurso : CAPNAV/ 12

Profissão : SACERDOTE DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA

12/ 13

Prova Amarela



49) Segundo o CIC-1679, "a Igreja favorece as formas de religio-

sidade popular que exprimem um instinto evangélico e uma

sabedoria humana que enriquecem a vida".

(A) Espiritual.

(B) Eclesial.

(C) Cristã.

(D) Cultural.

(E) Doutrinal .

50) Afirma o Documento de Aparecida no n° 169 que, a Diocese,

presidida pelo Bispo, é o primeiro espaço da comunhão e da

(A) renovação.
(B) adoração.

(C) missão.
(D) associação.

(E) integração.
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