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1) De acordo com o cânon 106183 do Código de Direito Canônico,

o matrimônio inválido, se houver sido celebrado de boa fé ao

menos por uma das partes, enquanto não se certificarem de

sua nulidade, é chamado de:

(A) anulável.
(B) putativo.

(C) observável.

(D) misto.
(E) burlativo.

2) Uma mulher engravidou do seu namorado, que, inconformado, a

conduziu à prática do aborto. Conforme o Cânon. 1398 do

Código de Direito Canônico, qual sanção canônica incorre o
casal?

(A) Proibição de ir a Igreja.

(B) Proibição de se confessar.

(C) Excomunhão Latae Sententiae.

(D) Excomunhão Referendae Sententiae.

(E) Suspensão de Ordens .

3) Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a Tradição Latina do

Credo confessa que o Espírito Santo procede do

(A) Pai e dos Patriarcas.

(B) Filho e de Maria.

(C) Magistério e dos Santos .
(D) Pai e do Filho.

(E) Papa e dos Cardeais .

4) Segundo o Catecismo da Igreja Católica, as provas da

existência de Deus na criação partem

(A) do céu e do inferno.

(B) da revelação e da descoberta.

(C) do pensamento e da razão absoluta.

(D) do mundo material e da pessoa humana.

(E) do homem e da Religião.

5) Segundo o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, como se

distingue o pecado em relação à gravidade?

(A) Moral e imoral.

(B) Simples e grave.

(C) Mortal e venial.

(D) Hereditário e ocasional.

(E) Intencional e não intencional.
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6) Segundo Santo Ireneu de Lião, quem foi o autor do Quarto

Evangelho?

(A) João, o apóstolo, filho de Zebedeu.

(B) João Marcos, primo de Barnabé.

(C) Jacó, filho de Matã.

(D) João Batista, filho de Zacarias.

(E) Josias, filho de Amon.

7) Segundo o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, quando

a Igreja admite a separação física dos esposos?

(A) Quando o marido, por motivos fúteis, dá a esposa uma

carta de divórcio, embora a Igreja insista na reconci-

liação.

(B) Quando um dos cônjuges adquire outro matrimônio com

pessoa solteira, desde que batizada validamente.

(C) Quando a coabitação deles se tornou, por motivos graves,

praticamente impossível, embora a Igreja deseje muito a
reconciliação deles.

(D) Quando os pais dos esposos, em pleno acordo, resolvem

casar seus filhos com outra pessoa.

(E) Por qualquer motivo, desde que seja da vontade dos

esposos.

8) Segundo o cânon 9109 1 do Código de Direito Canônico, quais

são os ministros ordinários da sagrada comunhão?

(A) Diácono permanente, Catequista, Acólito.

(B) Bispo com sua plenitude, Diácono permanente, Leitores.

(C) Presbítero, Diácono, Acólito.

(D) Bispo, Presbítero, Diácono.

(E) Diácono, Acólito, outro fiel designado.

9) Segundo o cânon 518 do Código de Direito Canônico como

poderão ser as paróquias em relação à jurisdição sobre os

fiéis?

(A) Territoriais e pessoais.

(B) Legais e territoriais.
(C) Pessoais e pastorais.

(D) Legais e ilegais.

(E) Territoriais e canônicas.
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10) Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o "Depositum Fidei, "
contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi

confiado pelos Apóstolos

(A) a setores da Igreja.

(B) à totalidade da Igreja.

(C) a grupos Eclesiais.

(D) a alguns Eclesiásticos.

(E) às lideranças da Igreja.

11) Segundo o Compendio do Catecismo da Igreja Católica, quais

são os Sete Sacramentos da Igreja?

(A) Batismo, Eucaristia, Crisma, Penitência, Ordem, Matrimô-

nio, Unção dos Enfermos.

(B) Batismo, Crisma, Penitência, Ordem, Extrema Unção, Euca-

ristia, Matrimônio.

(C) Batismo, Penitência, Crisma, Unção dos Enfermos, Enco-

mendação, Eucaristia, Envio.

(D) Batismo, Crisma, Prece de Cura, Matrimônio, Ordem, Peni-

tência, Encomendação.

(E) Batismo, Matrimônio, Adoração, Ordem, Extrema Unção,

Eucaristia, Crisma.

12) Segundo a Bíblia de Jerusalém, o livro do Exodo desenvolve

dois temas principais, que são a:

(A) libertação do Egito e a missão de Josué.
(B) Aliança no Sinai e a formação do povo.

(C) lei da santidade e o calendário litúrgico.

(D) vida de Moisés e a formação do povo.

(E) libertação do Egito e a Aliança no Sinai.

13) Dos quatro livros canônicos que narram a Boa Nova que Jesus
Cristo veio trazer, os três primeiros apresentam entre si
tais semelhanças que, muitas vezes, podem ser postos em

colunas paralelas e abarcados "com um só olhar": daí o seu

nome de "SINÓTICOS". Em ordem bíblica, quais são estes três
livros?

(A) Marcos, Lucas, Mateus.

(B) Mateus, João, Marcos.

(C) Lucas, Marcos, Mateus.

(D) Marcos, Mateus, João.
(E) Mateus, Marcos, Lucas.
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14) Acontecerá na Paróquia de São José uma crisma, conforme o

cânon 882 do Código de Direito Canônico. O Ministro

Ordinário para esta celebração na referida Paróquia, de

acordo com a situação descrita, é o

(A) Abade .

DB) Monsenhor.

(C) Pároco.

(D) Guardião do Convento.

(E) Bispo .

15) Segundo o Compendio do Catecismo da Igreja Católica, quando

Jesus Cristo instituiu a Eucaristia?

(A) Na Páscoa, madrugada da ressurreição.

(B) Na Quinta-feira Santa, celebrando com os seus Apóstolos

a Última Ceia.

(C) Em Pentecostes, quando envia o Espírito Santo sobre os

Apóstolos.

(D) Na sexta-feira, na tarde de sua crucificação.

(E) Ao dizer a Pedro: "Tu és Pedro e sobre esta pedra edifi-

carei minha Igreja" (Mt 16,18a) .

16) Conforme o cânon 891, as leis eclesiásticas universais são
promulgadas pela publicação em qual Revista Oficial:

(A) Acta Apostolicae Sedis.

(B) Revista Eclesiástica Universal.

(C) L'osservatore Romano.

(D) Revista Família Cristã.

(E) Boletim Diocesano de Roma.

17) Segundo o Código de Direito Canônico, cânon 89952, no ban-

quete eucarístico, o povo de Deus é chamado a reunir-se sob

a presidência do Bispo ou, por sua autoridade, do presbíte-

ro, que faz as vezes

GA) da Igreja.

03) de Cristo.

(C) do Bispo.

(D) do Povo.
(E) da Comunidade.
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18) Quais as principais fontes do Novo Catecismo?

(A) História, Arte, Guerras Antigas, Sagrada Escritura.

(B) Sagrada Escritura, Vida dos Santos, Arte Sacra, Magisté-

rio.

(C) Liturgia, Magistério, Religiosidade Popular, Vida dos
Santos.

(D) Sagrada Escritura, Santos Padres, Liturgia, Magistério

da Igreja.

(E) Revelação, Inspiração, Tradição, Liturgia.

19) O termo "APOCALIPSE" é a transcrição de uma palavra grega

que significa:

(A) Apócrifo.

(B) Escatologia.

(C) Fim do Mundo.

(D) Revelação.

(E) Extermínio.

20) Baseado no Catecismo da Igreja Católica, quais os três
Sacramentos que conferem caráter sacramental pelo qual o

cristão participa do sacerdócio de Cristo e faz parte da

igreja, segundo estados e funções diversas?

(A) Batismo, Crisma, Eucaristia.

(B) Ordem, Batismo, Unção dos Enfermos .
(C) Confirmação, Ordem, Matrimônio.

(D) Penitência, Batismo, Ordem.

(E) Batismo, Confirmação, Ordem.

21) Segundo o autor Adalbert-G., qual dos Santos Padres, da

antiguidade cristã, destacou-se como orador para que a
história o cognominasse "Boca de Ouro"?

(A) Agostinho de Hipona.

(B) Ireneu de Lião.

(C) João Crisóstomo.

(D) Gregório de Nissa.

(E) Ambrósio.

Prova : Amarela Concurso : CAPNAV/ 10

Profissão : SACERDOTE DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA

5/ 12

Prova Amarela



22) Qual a Constituição Pastoral promulgada pelo Concílio

Vaticano II?

(A) Ad Gentes.

(B) Gaudium Et Spes.

(C) ,
Lumen Gentium.

(D) Optatam Totius.

(E) Perfectae Caritatis.

23) De acordo com o cânon 86152, numa Paróquia, havendo impedi-

mento do ministro ordinário, o catequista, ou outra pessoa,

poderá licitamente batizar, quando designado pelo

(A) Pároco.

(B) Bispo Auxiliar.

(C) Pároco mais próximo.

(D) Ordinário local.

(E) Metropolita.

24) Qual dos títulos abaixo é atribuído à Virgem Maria pela

Constituição Dogmática Lumen Gentium n° 150?

(A) Mestra .

(B) Senhora.

(C) Perpétuo Socorro.

(D) Desat adora de Nós .

(E) Auxiliadora.

25) Conforme o cânon 1752, qual a lei suprema na Igreja?

(A) A salvação das almas .

(B) A justiça e a equidade.

(C) O céu e o reino.

(D) A partilha do amor.

(E) A vida dos fiéis.

26) Conforme o cânon 1073 do Código de Direito Canônico, o

impedimento dirimente torna a pessoa para

contrair o matrimonio.

(A) Impedido / legalmente.

(B) Inábil / validamente.

(C) Hábil / corretamente.

(D) Cabível / concretamente .

(E) Indeterminado / oficialmente.
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27) Fundamentando-se no Compêndio do Catecismo da Igreja

Católica, "o homem é considerado o cume da criação visível,

por quanto é criado

(A) a imagem e semelhança de Deus".
(B) inteligente e sagaz" .
(C) livre e consciente" .
(D) piedoso e orante".
(E) físico e espiritual".

28) Segundo o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, desde

quando e a quem, respectivamente, a Igreja administra o

Batismo?

(A) dia do batismo de Jesus e a todos .

(B) Concílio de Nicéia e aos adultos.

(C) dia da Páscoa e aos discípulos.

(D) dia de Pentecostes e a quem crê em Jesus Cristo.

(E) Concílio de Jerusalém e às crianças.

29) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.
Segundo a Bíblia de Jerusalém, "A Bíblia Hebraica agrupa os

Livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e o dos doze Profetas

sob o título de profetas e os coloca após o

conjunto Josué - Reis, ao qual dá o nome de profetas

(A) do Ocidente / do Oriente.

(B) Posteriores / Anteriores.

(C) de Israel / de Canaã.

(D) Anteriores / do Ocidente.

(E) Cristológicos / Escatólogicos.

30) Em 740 a.C., ano da morte do rei Ozias, qual profeta

recebeu, no Templo de Jerusalém, sua vocação profética, a

missão de anunciar a ruína de Israel e de Judá em castigo

das infidelidades do povo?

(A) Isaías.

(B) Jeremias.

(C) Ezequiel.

(D) Joel.

(E) Amós.
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31) O que significa o nome Jesus, atribuído ao Verbo Encarnado?

(A) Deus cura.
(B) Deus salva.

(C) Deus perdoa.
(D) Deus revela.

(E) Deus meu.

32) Quais as propriedades essenciais do matrimônio de acordo com

o canôn 1056?

(A) Unidade e indissolubilidade .
(B) Unidade e fidelidade.

(C) Unicidade e multiplicidade.

(D) Amor e indissolubilidade.

(E) Santidade e geração de prole.

33) Conforme o Cânon 83852, a quem compete ordenar a Sagrada

Liturgia na Igreja universal, editar os livros litúrgicos e

revisar as traduções às línguas vernáculas?

(A) Bispo Diocesano.

(B) Cardeal Arcebispo.

(C) Sé Apostólica.

(D) Conferência Episcopal.

(E) Ordinário local.

34) Segundo o Catecismo da Igreja Católica, qual destas

virtudes NÃO se constitui uma virtude cardeal ou moral,

conforme a doutrina da igreja católica?

(A) Prudência.

(B) Justiça.
(C) Diálogo.

(D) Temperança.

(E) Fortaleza.
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35) Correlacione os grupos literários bíblicos aos títulos dos

livros bíblicos correspondentes, assinalando a seguir, a

opção correta.

GRUPOS LITERÁRIOS BÍBLICOS TÍTULOS DOS LIVROS BÍBLICOS

I - Pentateuco ( ) Livro da Sabedoria

II - Livro Histórico ( ) Livro de Daniel
III- Livro Poético e Sapiencial ( ) Epístola de São Tiago

IV - Livro Profético ( ) Livro dos Números

V - Epístola Católica ( ) Livro de Rute

( ) Epístola aos Gálatas

(A) (I) (-) (V) (II) (III) (IV)

(B) (III) (IV) (V) (-) (II) (I)

(C) (V) (I) (-) (IV) (III) (II)

(D) (III) (IV) (V) (I) (II) (-)

(E) (IV) (-) (III) (V) (II) (I)

36) Segundo Atos dos Apóstolos 1,26, quem foi eleito para ocupar

o lugar que Judas abandonou, no grupo dos apóstolos?

(A) Paulo.

(B) Matias.

(C) José.
(D) Barnabé .

(E) Filipe.

37) Segundo a versão da Bíblia de Jerusalém, sete Epístolas do

Novo Testamento, que não são de São Paulo, foram reunidas

bem cedo numa mesma coleção, não obstante suas origens

diversas. Essas sete Epístolas são:

(A) três de São Tiago, duas de São Mateus, uma de São Pedro

e uma de São João.

(B) uma de São Tiago, duas de São Judas, uma de São Paulo e

três de São João.

(C) uma de São Tiago, uma de São Judas, duas de São Pedro e
três de São João.

(D) uma de São Tiago, três de São Judas, uma de São Pedro e

duas de São Marcos.

(E) duas de São Lucas, uma de São Judas, uma de São Pedro e

três de São João.
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38) Os cinco primeiros livros da Bíblia formam um conjunto que

os judeus denominam "Lei" ou Torá. Esta divisão em cinco

livros é atestada antes de nossa era por qual versão da

Bíblia?

(A) Versão grega dos Setenta.

(B) Versão da Vulgata.

(C) Versão Protestante.

(D) Versão Vetus Latina.

(E) Versão Copta.

39) Um rapaz há dez anos casou-se com uma jovem. O matrimônio
deu-se numa circunstância de gravidez anterior ao casamento

e mediante pressão ameaçadora da família da jovem para com o

rapaz. Hoje o casal já separado busca a nulidade do

matrimônio. Mediante a narrativa dos fatos e a luz dos

cânones 1101 e 1103, qual a fundamentação para uma possível

nulidade?

(A) Erro de pessoa e dolo.

(B) Medo e simulação.

(C) Falta da forma canônica.

(D) Incompatilidade de gênio.

(E) Pressão e violência.

40) Segundo o autor Adalbert-G. Hamman, quem foi o pai dos que

"se refugiaram no deserto" e cuja a vida escrita por Santo

Atanasio serviu de constituição para o monaquismo oriental e
ocidental?

(A) Bento.
(B) Antão.

(C) Eusébio.

(D) Bernardo.

(E) Orani.

41) Segundo os cânones 1124 e 1125 do Código de Direito

Canônico, para que haja a celebração de um matrimônio misto,

que documento deverá ser emitido pelo ordinário local?

(A) Carta dimissária.

(B) Autorização.

(C) Delegação.

(D) Dispensa .

(E) Licença.
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42) Segundo o cânon 1, os cânones do Código de Direito Canônico

publicado em 25 de janeiro de 1983, se referem unicamente à
Igreja

(A) Romana .

DB) Católica.

(C) Do Brasil.

(D) Latina.

DE) Universal.

43) Nos Atos dos Apóstolos 9,1-19 encontra-se a vocação de

Saulo. O que aconteceu a Saulo no caminho a Damasco?

(A) "Saulo devastava a Igreja: entrava nas casas e arrastava
para fora homens e mulheres, para colocá-los na prisão."

(B) "Procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham
medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípu-

10."

(C) "Uma luz vinda do céu o envolveu de claridade e caindo
por terra, uma voz lhe dizia: "Saul, Saul, por que me

persegues? ".
(D) "Saulo cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas

e disse: 'Filho do diabo, cheio de falsidade e malícia."
(E) Curou um paralítico dizendo: "Levante-se direito sobre

os seus pés."

44) Padre Fernando, Pároco da Paróquia de São José, completou 75

anos e apresentou sua renúncia. O seu Bispo, aceitando sua
renúncia, e de acordo com o cânon 185 do Direito Canônico,

conferiu-lhe o título de Pároco

UK) Resignado.

(B) Emérito.

(C) Aposentado.

(D) Afastado.
DE) Ex-Ofício.

45) De quantos livros é constituído o Código de Direito Canô-

nico?

(A) Treze.
(B) Nove .

(C) Sete.
(D) Cinco.

(E) Quatro.
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46) Segundo o Cânon 1134 do Código de Direito Canônico, do

matrimônio válido origina-se um vínculo que por sua natureza

é

(A) longo e absoluto.

(B) rompível e momentâneo.
(C) perpétuo e exclusivo.

(D) pérpetuo e absoluto.

(E) exclusivo e momentâneo.

47) O confessor que viola diretamente o sigilo sacramental,
partindo do cânon 1388§ 1, incorre em

(A) Interdição.

(B) Suspensão de Ordem.

(C) Exoneração do Cargo.

(D) Proibição de Celebrar.

(E) Excomunhão Latae Sententiae.

48) Segundo o Catecismo da Igreja Católica, qual o mistério
central da fé e da vida cristã?

(A) Santíssima Trindade.

(B) Encarnação.
(C) Pascal.
(D) Redenção.

(E) Ascensão.

49) O Saltério é a coleção de quantos salmos?

(A) 160

(B) 151

(C) 150

(D) 148

(E) 140

50) Segundo a introdução aos profetas da Bíblia de Jerusalém,

qual personagem bíblico é colocado no início da linhagem dos
profetas (Dt. 18,15.18) e é considerado como o maior de

todos (Nm 12,6-8: Dt 34,10-12), pois conheceu lahweh face a

face, falou com ele pessoalmente e transmitiu sua Lei ao
povo?

(A) Josué .

(B) Abraão.

(C) Jacó.

(D) Moisés.

(E) Isaac.
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