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1) O número 201 do Compêndio da Doutrina Social da Igreja diz:

"A justiça é um valor, que acompanha o exercício da corres-

pondente virtude moral cardeal". Segundo a sua formulação

mais clássica, a justiça consiste na vontade

(A) moral e social de dar somente ao próximo o que lhe é de-

vido.

(B) interior e objetiva de dar a Deus e ao próximo o que

lhes.é devido.

(C) constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes

é devido.

(D) constante e firme de dar somente a Deus o que lhe é de-

vido.

(E) constante e firme de dar somente ao próximo o que lhe é

devido.

2) Segundo o cânon 538 § 3, o ofício do pároco cessa:

(A) após 50 anos de ordenação sacerdotal .

(B) após 35 anos de ordenação.

(C) após 25 anos na função.

(D) quando o padre completar 80 anos de idade .
(E) quando o padre completar 75 anos de idade .

3) O apostolado dos leigos é a participação da própria missão

salvífica da igreja através de quais sacramentos (cf LG 33)?

(A) Da ordem e do matrimônio.

(B) Do batismo e da confirmação.

(C) Da unção dos enfermos e da confirmação.

(D) Do batismo e do matrimônio.

(E) Da penitência e da unção dos enfermos.

4) O Catecismo da Igreja Católica em seu número 1278 escreve

que o rito essencial do batismo é mergulhar ou derramar água

sobre o candidato, pronunciando a invocação

(A) do Pai.

(B) do Filho.

(C) da Santíssima Trindade.

(D) do Espírito Santo.

(E) da Virgem Maria.
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5) No Evangelho da transfiguração, três foram os discípulos es-

colhidos por Jesus (Mt 17, 1-9)-: Pedro,

GA) Tiago e Judas.

DB) André e Tomé.

(C) Felipe e João.

(D) João e Bartolomeu.

(E) João e Tiago.

6) As quatro virtudes cardeais, constantes no número 1805 do

Novo Catecismo da Igreja Católica, são:

(A) prudência, justiça, fortaleza e temperança.

(B) fortaleza, esperança, sabedoria e inteligência.

(C) fé, esperança, caridade e fortaleza.

(D) caridade, justiça, temperança e ciência.

(E) firmeza, prudência, retidão e solidariedade.

7) Assinale a opção que apresenta apenas pecados contra a fé,

segundo a Teologia Moral da Igreja Católica.

(A) Incredulidade, heresia e apostasia, indiferença religi-

osa e dúvida.

(B) Presunção, desespero e ódio ao próximo.

(C) Injustiça, incredulidade, fanatismo religioso e apego

aos bens criados.

(D) Imprudência, mentira, fraqueza voluntária e insensatez.

(E) Falta de oração, simonia, maldição e escândalo.

8) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

Segundo a doutrina social da Igreja, "as novas relações de

interdependência entre homens e povos, que são de fato for-

mas de solidariedade, devem transformar-se em relações ten-

dentes a uma verdadeira e própria solidariedade ético-soci-

al, que é a exigência moral inerente a todas as relações

humanas". Portanto, a solidariedade se apresenta sob dois

aspectos complementares: o de princípio e o de

virtude .

(A) moral / teológica

(B) filosófico / social

(C) social / moral

(D) doutrinal / moral

(E) social / teologal
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9) Quais são os quatro traços característicos do matrimônio

elencados pelo Compêndio da Doutrina Social da Igreja no pa-

rágrafo 217?

(A) Totalidade, indissolubilidade, fidelidade e infertili-

dade.
(B) Totalidade, indissolubilidade, infidelidade e fecundi-

dade.

(C) Consentimento, indissolubilidade, fidelidade e fecundi-

dade.
(D) Totalidade, dissolubilidade, fidelidade e fecundidade.

(E) Totalidade, indissolubilidade, fidelidade e fecundidade.

10) De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, no número

1626, o elemento indispensável que produz o matrimônio é a

01) bênção do padre.

(B) troca da aliança.

(C) dignidade dos noivos.

(D) troca de consentimento entre os noivos.

(E) tradição da Igreja.

11) Os mais antigos símbolos da fé são os

01) ecumênicos.

(B) tridentinos.

(C) batismais.
(D) da didaquê.

(E) da encarnação.

12) O mais antigo relato da assunção ou dormição de Maria foi

redigido por:

(A) Santo Epifâneo.

(B) Santo Atanásio.

(C) São Clemente.

(D) São João Crisóstomo.

(E) Teodósio de Alexandria.
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13) Em relação ao direito matrimonial, é correto afirmar que os

impedimentos dirimentes são

(A) proibições legais, baseadas em circunstâncias subjeti-

vas.
(B) proibições legais, baseadas em circunstâncias pessoais

de caráter objetivo.

(C) os que não tornam a pessoa inábil para contrair valida-

mente o matrimônio.

(D) aqueles que o Ordinário local determina como tais.

(E) aqueles em que o Ordinário local pode dispensar.

14) Qual sacramento é o fundamento de toda vida cristã, o pórti-

co da vida no Espírito e a porta que abre o acesso aos de-

mais sacramentos (CIC 1213)?

(A) Batismo.

(B) Primeira Comunhão.

(C) Crisma.

(D) Penitência.

(E) Ordem.

15) O Código de Direito Canônico, Cân. 999, prescreve que cabe

ao Bispo diocesano ou aqueles que, por direito, se equiparam

ao Bispo diocesano benzer o óleo para a unção dos enfermos.

Esse cânon ainda permite que:

(A) em assembleia reunida, o presbítero local confeccione o

óleo dos enfermos.

(B) o presbítero local peça autorização ao Bispo diocesano e

confeccione o óleo para o sacramento de seu rebanho.

(C) os pastores de almas apliquem o sacramento da

reconciliação, que suprirá a unção dos enfermos.

(D) a misericórdia divina supra a falta de qualquer sinal

sensível. Não se faz necessário a unção com óleo, bas-

tando apenas as palavras.

(E) em caso de necessidade, qualquer presbítero poderá ben-

zer o óleo para a unção. dos enfermos, mas só na própria

celebração do sacramento.
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16) Assinale, dentre as opções abaixo, a única que contraria a

doutrina da Igreja no que diz respeito à doutrina da guerra

justa.

(A) Uma vez iniciada a guerra, todos devem obedecer às or-

dens dadas pelas autoridades constituídas, sejam elas

quais forem.

(B) O dano infligido pelo agressor à nação ou à comunidade

de nações deverá ser durável, grave e certo.

(C) Todos os meios de por fim aos danos infligidos se tenham

revelado impraticáveis ou ineficazes.

(D) Devem estar reunidas condições sérias de exito.

(E) O emprego das armas não deve acarretar males e desordens

mais graves do que o mal a eliminar.

17) O Documento Conciliar do Vaticano II Christus Dominu é:

(A) um Decreto.

(B) uma Constituição.

(C) uma Declaração.

(D) uma Encíclica.

(E) um Memorando.

18) Caso um Oficial superior do Exército case com uma sargento

da Aeronáutica, na capela São José da paróquia São Judas, e

este casamento tenha por testemunha qualificada um capelão

da Marinha, qual deverá ser o local do registro do casamen-

to, segundo o que está prescrito no cânon 1121 § 1?

(A) Capelania da Marinha, cujo Capelão será o assistente re-

ligioso.

(B) Paróquia São Judas, por ser o local onde será celebrado

o casamento.

(C) Capelania da Aeronáutica, onde a noiva possui domicílio.

(D) Cúria do Ordinariado Militar, pelo fato de os nubentes

serem militares.

(E) Capelania do Exército, onde o noivo tem domicílio.

19) Segundo a obra Riquezas da -Mensagem Cristã (1981), assinale

a opção que apresenta o significado da expressão Théotókos.

(A) Verbo encarnado.

(B) Maternidade virginal .
(C) União hipostática.

(D) Redenção humana.

(E) Mãe de Deus.
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20) Assinale a opção que apresenta as quatro características

fundamentais dos Padres da Igreja.

(A) Ortodoxia, santidade de vida, antiguidade e quantidade

de obras escritas.

(B) Ortodoxia, santidade de vida, aprovação da Igreja e an-

tiguidade.

(C) Santidade de Vida, aprovação da Igreja, ortodoxia e par-

ticipação nos primeiros Concílios da Igreja.

(D) Antiguidade, quantidade de obras escritas, participação

nos primeiros Concílios da Igreja e santidade de vida.

(E) Quantidade de obras escritas, Ortodoxia, Antiguidade e

aprovação da Igreja.

21) A Constituição "Sacrosanctum Concilium", documento do Vati-

cano II, em seu conteúdo, trata

(A) do apostolado dos leigos.

(B) da vida dos presbíteros.

(C) do ecumenismo.

(D) da revelação divina.

(E) da sagrada liturgia.

22) O Catecismo da Igreja Católica, aprovado pelo Papa João Paulo

II, está dividido em quatro partes. São elas:

(A) a profissão de fé, os sacramentos da fé, a vida da fé e

a oração na vida da fé.

(B) a história da Igreja, os sacramentos, a Sagrada Escritu-

ra e a oração.

(C) a profissão de fé, a história da Igreja, os sacramentos

e a Sagrada Escritura.

(D) a profissão de fé, as celebrações litúrgicas, a história

da Igreja e a oração.

(E) as celebrações litúrgicas, os sacramentos, a história da

Igreja e a Sagrada Escritura.

23) Como são denominadas "as atitudes firmes, disposições está-

veis da inteligência e da vontade que regulam nossos atos,

ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a

fé"? (CIC 1804)

(A) Dons do Espírito.

(B) Sacramentos.

(C) Sacramentais.

(D) Virtudes humanas .

(E) Virtudes teologais.
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24) O princípio de unidade paroquial ao qual se refere o cânon

526 do Código de Direito Canônico consiste

(A) em duas ou mais comunidades paroquiais entregues ao go-

verno solidário de vários padres.

(B) na elaboração do plano de pastoral orgânico para a paró-

quia.

(C) em confiar uma só paróquia a um só pároco.

(D) num conjunto de comunidades lideradas pela sede paroqui-

al.

(E) na união dos fiéis em torno das metas propostas pelo

pároco.

25) O ato humano não é uma estrutura simples, pelo contrário,

ele é composto de elementos diversos. Em quais desses ele-

mentos assenta a moralidade da ação?

(A) Bondade do ato, o ambiente da ação e o resultado imposto

pelo ato em si mesmo.

(B) Aqueles atos baseados nos preceitos mosaicos e na tradi-

ção apostólica, tratados e definidos no Concílio de

Jamnia.

(C) O objeto do ato, as circunstâncias e a finalidade que o

sujeito se propõe com esse ato.

(D) Os atos de fé, de esperança e de caridade.

(E) Aqueles que contemplam os elementos que atenuam, que

agravam e que acrescentam outras conotações morais.

26) O Catecismo da Igreja afirma, no número 1661, que o sacra-

mento do matrimônio significa:

(A) o pacto matrimonial entre o homem e a mulher, que leva à

perfeição o amor humano.

(B) um estado de vida público na Igreja, assumido diante do

sacerdote e das testemunhas.

(C) a união de Cristo com a sua Igreja.

(D) a constituição de uma Igreja Doméstica.

(E) um pacto matrimonial que contém a unidade, a indissolu-

bilidade e a abertura à fecundidade.
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27) Segundo o Decreto Presbyterorum Ordinis, parágrafo 4, os

Presbíteros, na qualidade de cooperadores dos Bispos, têm

como primeira tarefa

(A) batizar os pagãos.

(B) confessar os pecadores.

(C) abençoar o povo de Deus .
(D) anunciar o Evangelho.

(E) cativar as pessoas.

28) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

Segundo a sua doutrina social, a Igreja

trata-se do seu fim precípuo e .

(A) propõe assistir o homem no caminho da salvação / único

(B) Propõe assistir o homem no caminho do nirvana / dinâmico

(C) não propõe nada, pois respeita o livre arbítrio do ho-

mem / universal

(D) obriga o homem a seguir um conjunto de normas / paralelo

(E) orienta o homem em sua busca filosófica / objetivo

29) Qual profeta, cujo nome significa "meu Deus é o Senhor", de-

fendeu intrepidamente a religião javista contra Acab e

Jezabel, promotores do culto a Baal, e cuja figura austera

causou tal impacto no meio do povo, que em torno dele surgiu

um ciclo de narrativas de caráter-legendário, marcadas por

lances dramáticos e milagres?

(A) Ezequiel.

(B) Jonas.

(C) Balaão.

(D) Eliseu.
(E) Elias.
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30) O Código de Direito Canônico, Cân. 866, retrata o batizado

de um adulto e afirma que:

(A) o adulto deverá ser preparado para receber o Sacramento,

pelo menos, por dois anos.

(B) o adulto deverá receber o sacramento do batismo e, pos-

teriormente, em hora oportuna, os demais sacramentos,

conhecidos como os sacramentos dos vivos.

(C) em caso grave, o adulto deverá receber todos os sacra-

mentos.

(D) a não ser que uma razão grave o impeça, o adulto que é

batizado seja confirmado logo depois do batismo e parti-

cipe da celebração eucarística, recebendo também a comu-

nhão.
(E) cabe ao bispo titular conferir este sacramento, uma vez

que tal sacramento não pode ser delegado a outro eclesi-

ástico.

31) Correlacione as funções comuns dos párocos, estabelecidas

pelos cânones 528 e 529 do Código de Direito Canônico, às

atividades correspondentes, e assinale a opção que apresenta

a sequência correta.

FUNÇÕES ATIVIDADES

I - Função de Ensinar ( ) Liturgia.

II - Função de Santificar ( ) Pregação.

III- Função Pastoral ( ) Visita às .Famílias.

( ) Socórro aos aflitos.

( ) Administração dos sacramentos.

( ) Catequese.

( ) Propagação da fé.

( ) Celebração da Eucaristia.

( ) Promoção da oração.

( ) Conforto aos enfermos.

( ) Socorro aos pobres.

(A) (III) (II) (I) (II) (I) (III) (I) (II) (II) (III) (III)

(B) (I) (III) (III) (II) (II) (III) (I) (I) (II) (II) (III)

(C) (III)(I)(III)(III)(II)(I)(I)(II)(II)(III)(II)

(D) (II) (I) (III) (II) (I) (I) (II) (III) (II) (III) (III)

(E) (II)(I)(III)(III)(II)(I)(I)(II)(II)(III)(III)

Prova : Amarela Concurso : CAPNAV/ 11

Profissão : SACERDOTE DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA

9/ 15

Prova Amarela



32) Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a Igreja chama de

Sacramentais os

(A) momentos da Igreja, instituídos para receber o Espírito

Santo na vida familiar.

(B) sinais sagrados instituídos pela Igreja, cujo objetivo é

preparar os homens para receber o fruto dos sacramentos

e santificar as diferentes circunstâncias da vida.

(C) sinais sagrados instituídos pela Igreja, cujo objetivo

isenta os homens para receber o fruto dos sacramentos e
se santificarem.

(D) sinais sagrados instituídos pela Igreja, cujo objetivo é

preparar os homens para receber a adoção filial, o fruto

dos sacramentos nas diferentes circunstâncias da vida.

(E) sinais sagrados instituídos pela Igreja, cujo objetivo é

preparar os homens para receber o fruto dos sacramentos

e a adoção filial.

33) A Doutrina Social da Igreja tem o seu fundamento essencial

na

(A) tradição da Igreja e na necessidade do povo.

(B) revelação bíblica e na tradição da Igreja.

(C) prática social e na tradição bíblica.

(D) revelação bíblica e na revelação divina.

(E) razão social e na moral social .

34) Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1491, o

sacramento da penitência é constituído por:

(A) atos do sacerdote e absolvição dada por Deus .
(B) atos do penitente e da comunidade .
(C) absolvição dada por Deus.

(D) atos do penitente e a absolvição dada pelo sacerdote .

(E) atos da comunidade e do sacerdote .
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35) Segundo Sada e Monroy (1998), é correto afirmar que a Lei

Moral é definida como sendo

(A) os ditames da razão, infusos por Deus em cada indivíduo

e clareados pelas normas, para que os indivíduos vivam

bem e possam contemplar a Deus na eternidade.

(B) a lei divina, que se manifesta no poder temporal, para

que o homem possa alcançar a perfeição querida por Deus.

(C) o cumprimento dos mandamentos e a não violação das nor-

mas civis a que o indivíduo está submetido.

(D) um conjunto de preceitos que Deus promulgou para que, ao

cumprir, o homem consiga alcançar seu fim último sobre-

natural.

(E) um conjunto de preceitos que é o resultado da consonân-

cia entre a ética e a lei, norteando o homem na sua

caminhada terrena.

36) Segundo o cânone 1141 do Código de Direito Canônico, o casa-

mento que não pode ser dissolvido por nenhum poder humano

nem por nenhuma causa, exceto a morte, seria o casamento:

(A) com dispensa canônica do Ordinário.

(B) celebrado com a presença de uma testemunha qualificada.

(C) consumado entre dois batizados.

(D) ratificado e consumado.

(E) celebrado segundo o rito latino.

37) A Encíclica Humani Generis de Pio XII tratou:

(A) da liberdade e da dignidade dos Judeus .

(B) do transformismo, do poligenismo e do monogenismo.

(C) dos limites da ciência em relação ao gênero humano.

(D) do cientificismo e do laicismo.

(E) da gênese do indivíduo humano como propagação da es-

pécie.
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38) Qual o Padre da Igreja que, morto em 110, confessou a fé re-

cebida dos apóstolos, usou pela primeira vez em uma de suas

obras a expressão Igreja Católica, mencionou a proeminência

na fé e na caridade da Igreja de Roma em relação às demais,

e destacou a autoridade dos apóstolos Pedro e Paulo entre os

romanos?

(A) Papias de Hieráopois .

(B) Justino.
(C) Teófilo de Antioquia.

(D) Inácio de Antioquia.

CE) Irineu de Lião.

39) O termo "pentateuco" é usado para designar quais livros da

Bíblia?

(A) Gn, Ex, Lv, Nu, Dt.

(B) Mt, Mc, LC, Jo, At.

(C) Jó, Sl, Pr, Ecl, Ct.

(D) Is, Jr, Lm, Ba, Ez.

(E) 1Jo, 2Jo, 3Jo, Jd, Ap.

40) Os Padres da Época Patrística enfrentaram várias heresias ao

longo da história. Seus escritos definiram e explicaram a

doutrina da Igreja Católica. Qual dos Padres abaixo ficou

conhecido como Doutor da Graça?

(A) Santo Inácio de Antioquia.

CB) Santo Atanásio.

(C) São Cirilo.

(D) São Gregório.

(E) Santo Agostinho.

41) O termo "anunciação" é o nome dado a qual episódio bíblico?

(A) Lc 1, 5-13, no qual Zacarias sabe, através do Anjo do

Senhor, que será o pai de João Batista.

(B) Lc 24, 50-53, no qual Jesus foi elevado ao céu diante de

seus seguidores.

(C) Lc 22,21-23, no qual Jesus anuncia que aquele que o en-

tregará está com ele à mesa.

(D) Lc 1,26-38, no qual Maria sabe, através do anjo Gabriel,

que será a mãe do Messias.

(E) Lc 24, 9-12, no qual as mulheres, voltando ao túmulo de

Jesus, anunciam aos Onze e a todos os outros que o túmu-

lo está vazio.
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42) Qual o nome dado a versão latina da Bíblia feita por São

Jerônimo?

(A) Setenta.

(B) Vulgata.

(C) Héxapla.

(D) Siríoco.

(E) Peshitta.

43) Ao se tratar do Deus da Aliança no Antigo Testamento, assi-

nale a opção INCORRETA.

(A) O jejum que agrada ao Senhor não consiste em o homem

mortificar-se por um dia, curvar a cabeça como um junco.

(B) Deus não distingue os justos e os ímpios.

(C) A misericórdia não exclui a justiça, que detesta a ini-

quidade.

(D) Toda a vontade de Jahvé é a conversão e vivificação do

pecador.

(E) A noção do estado de graça requer do homem uma coopera-

ção pessoal.

44) Assinale a opção que apresenta três Epístolas que, dentro da

classificação dos Gêneros Literários Neotestamentários, são

consideradas Cartas Católicas.

(A) I Pedro, I João e Filemon.

(B) I Timóteo, Atos e I Pedro.

(C) Tiago, Filemom, Efésios.

DJ) II João, Filemom e I Pedro.

DE) II Pedro, Judas e Tiago.

45) Assinale, dentre as frases abaixo, a única que contraria a

fé Católica.

(A) A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura não são distin-

tas entre si.

(B) A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um

só sagrado depósito da Palavra de Deus.

(C) O encargo de interpretar autenticamente a Palavra de

Deus foi confiado exclusivamente ao Magistério da Igre-

ja.

(D) O Magistério da Igreja é constituído pelo Papa e pelos

bispos em comunhão com ele .

(E) A Sagrada Escritura é a Palavra de Deus enquanto redigi-

da sob a moção do Espírito Santo.
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46) Os efeitos do sacramento da unção dos enfermos (cf. CIC

1532) são: a união com

(A) Deus, com os Apóstolos e com a Igreja.

(B) a paixão de Cristo; o reconforto; e o perdão dos peca-

dos.

(C) Jesus Cristo; a fé; e o auxílio na caminhada terrena.

(D) Maria e com os anjos; e a esperança na vida eterna.

(E) a Igreja; a esperança; e a caridade.

47) Em linguagem teológica, é correto afirmar que a "graça" é:

(A) um dom gratuito de Deus para o homem alcançar o fim so-

brenatural.

(B) o cumprimento das promessas divinas ao povo da Antiga

Aliança.

(C) um dom que Deus outorga aos seus escolhidos.

(D) o amor ágape a quem passou pelo ritual do batismo.

(E) o poder divino conferido à sua igreja.

48) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

A Constituição Dogmática "Lumen Gentium" no parágrafo 56

trata do papel de Maria na . Assim sendo,

abraçando a vontade salvífica de Deus, Maria se fez causa de

salvação para .

(A) Anunciação / si e para todo gênero humano

(B) fé / si apenas

(C) Missão de Jesus / os Apóstolos e para os discípulos da

época

(D) Assunção / si e para os Apóstolos

(E) Encarnação / os homens e para as mulheres de nosso tempo

49) Assinale, dentre as opções abaixo, a única que corresponde à

doutrina da Igreja Católica.

(A) Todas as concepções e declarações dos Padres da Igreja

valem como exposições definitivas da doutrina.

(B) Todo Padre da Igreja é, isoladamente, infalível.

(C) O ensino unânime dos Padres da Igreja é considerado na

Igreja regra infalível de uma verdade de fé.

(D) Dada a importância dos Padres da Igreja pode-se dizer

que seus escritos são de inspiração divina.

(E) As obras dos Padres da Igreja tiveram importância somen-

te no âmbito eclesiástico e não na literatura universal.
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50) Em relação aos impedimentos para o matrimônio, nos cânones

1091-1094, assinale a opção correta.

(A) Na linha reta de consanguinidade, é nulo o matrimônio

entre todos os ascendentes e descendentes naturais, po-

rém é sempre válido entre legítimos.

(B) Na linha reta de consanguinidade, é nulo o matrimônio

entre todos os ascendentes e descendentes legítimos, po-

rém é válido entre naturais.

(C) Na linha colateral, é nulo o matrimônio até o sexto

grau, inclusive.

(D) A consanguinidade não se constitui um impedimento para

um matrimônio válido.

(E) Nunca se permita o matrimônio, havendo alguma dúvida se

as partes são consanguíneas em algum grau de linha reta

ou no segundo grau da linha colateral.
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