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Em conformidade com o cânon 78 §1, do Código de 
Direito Canônico, o privilégio presume-se:

(A) perpétuo.
(B) temporário.
(C) pessoal.
(D) coletivo.
(E) privado.

QUESTÃO 1

QUESTÃO 2
Conforme o Catecismo da igreja Católica n° 155, a 
inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça:

(A) santificante.
(B) divina.
(C) humana.
(D) revelada.
(E) experimentada.

QUESTÃO 3
Qual teólogo do século XIII desenvolveu a ideia de pré- 
redenção de Maria com vistas aos méritos de Jesus Cristo 
e na forma de sua preservação do pecado hereditário?

(A) João Duns Scotus.
(B) Tomas Moro.
(C) Pedro Abelardo.
(D) Bernardo de Claraval.
(E) Anselmo de Cantuária.

QUESTÃO 4
Segundo o Cânon 1141 do Código de Direito Canônico, 
qual o casamento que não pode ser dissolvido por 
nenhum poder humano nem por nenhuma causa, exceto a 
morte?

(A) O celebrado segundo o rito latino.
(B) O ratificado e consumado.
(C) Entre batizados.
(D) O consumado entre dois batizados.
(E) O celebrado com a presença de testemunhas 

qualificadas.

Conforme o Vaticano ll, no decreto Dei Verbum, n° 194, a 
esposa do Verbo Encarnado, ou seja, a Igreja, instruída 
pelo Espírito Santo, esforça-se para conseguir uma 
compreensão cada dia mais profunda da sagrada 
Escritura, a fim de incessantemente nutrir seus filhos com 
ensinamentos:

(A) exegéticos.
(B) salvíficos.
(C) divinos.
(D) escriturísticos.
(E) teológicos.

QUESTÃO 6
De acordo com Schneider (2008), o questionamento e as 
interpretações que Jó faz em relação ao sofrimento 
humano é apresentado literalmente como:

(A) castigo de Deus.
(B) consequência do próprio pecado humano.
(C) justiça e punição.
(D) condenação.
(E) provação da firmeza de sua fé em Deus.

QUESTÃO 7
Segundo o Catecismo da Igreja Católica n° 36, a Santa 
Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e 
fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza 
pela luz natural da razão humana a partir das coisas:

(A) visualizadas.
(B) criadas.
(C) experimentadas.
(D) projetadas.
(E) idealizadas.

QUESTÃO 8
Qual padre da Igreja desenvolveu a comparação entre Eva 
e Maria no âmbito de sua teologia da recapitulação, 
contrapondo à desobediência de Eva a obediência de 
Maria?

(A) Ireneu de Lião.
(B) Santo Agostinho.
(C) São Tomás de Aquino.
(D) João Duns Scotus.
(E) Santo Atanásio.

QUESTÃO 5

Prova: Amareta
SACERDOTE DA IGREJA CATÓLICA

CP-CapNav/2018
Página: 2/8



Em seus estudos teológicos, Schneider (2008) demonstra 
que o Evangelho de São João atribui o saber particular de 
Jesus à sua consciência:

(A) humana.
(B) moral.
(C) dinâmica.
(D) eterna.
(E) missionária.

QUESTÃO 10
Em contexto significativo da Teologia, proposto por 
Schneider (2008), é correto se referir ao termo “ruah” 
como:

(A) expressão dos céus.
(B) mediador entre os Céus e a Terra.
(C) Deus dos exércitos.
(D) a força vital dinâmica.
(E) Filho do Homem.

QUESTÃO 11
Conforme o Vaticano II, no Decreto Apostolicam 
Actuositatam, n° 1368, a Paróquia apresenta um exemplo 
luminoso do apostolado comunitário, congregando num 
todo as diversas diferenças humanas que encontra e 
inserindo-as na universalidade da:

(A) comunidade.
(B) família.
(C) caridade.
(D) humanidade.
(E) Igreja.

QUESTÃO 12
Segundo Schneider (2008), a cristotogia proposta por 
Martinho Lutero é decisivamente uma cristologia:

(A) pneumatoiógica.
(B) rinitária.
(C) escatológica.
(D) soteriológica.
(E) personificada.

QUESTÃO 9
De acordo com o documento “A interpretação da Bíblia na 
Igreja”, qual é o princípio do método de análise semiótica 
que estabelece a análise somente do texto, não apelando 
a dados externos?

(A) Princípio da imanência.
(B) Princípio da obsessão interna.
(C) Princípio da gramática do texto.
(D) Princípio narrativo.
(E) Princípio discursivo.

QUESTÃO 14
Qual princípio da Doutrina Social da Igreja protege as 
pessoas dos abusos das instâncias sociais superiores e 
solicita estas a ajudar os indivíduos e os corpos 
intermédios a desempenhar as próprias funções?

(A) Socialismo.
(B) Comunismo.
(C) Socialização dos bens de capital.
(D) Subsidiariedade.
(E) Intervencionismo.

QUESTÃO 15
Conforme o cânon 1741, o que preconiza o Código de 
Direito Canônico como causa de destituição de pároco?

(A) Perda da Capacidade Intelectual.
(B) Grave negligência ou violação dos deveres 

paroquiais, que persista mesmo depois de 
advertência.

(C) Excesso de atividade pastoral, prejudicando o zelo 
espiritual *

(D) Má administração dos bens espirituais causando 
prejuízo à Igreja particular.

(E) Quando o modo de agir traz prejuízo ou perturbação 
à comunhão Universal.

QUESTÃO 13

Prova: Amarela
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De acordo com a Doutrina Social da Igreja n° 347-352, 
sobre o livre mercado é correto afirmar que:

(A) a Igreja aprecia as vantagens seguras que os 
mecanismos do livre mercado oferecem, seja para 
uma melhor utilização dos recursos, seja para facilitar 
a troca de produtos.

(B) a intervenção do Estado em âmbito econômico deve 
ser sempre invasiva.

(C) o livre mercado pode ser julgado prescindindo dos 
fins que persegue e dos valores que transmite em 
nível social.

(D) a atividade econômica, sobretudo num contexto de 
livre mercado, deve desenrolar-se num vazio 
institucional, jurídico e político.

(E) um verdadeiro mercado concorrencial não é um 
instrumento eficaz para alcançar importantes 
objetivos de justiça.

QUESTÃO 17
Segundo o Vaticano II, no Decreto Sacrossanctum 
Concilium, n° 540, os piedosos exercícios do povo cristão, 
desde que conformes às leis e normas da Igreja, são 
encarecidamente recomendados, sobretudo quando são 
feitos por ordem da:

(A) Sé Apostólica.
(B) Arquidiocese.
(C) Diocese.
(D) Sé Metropolitana.
(E) Conferência Episcopal.

QUESTÃO 18
Segundo a tradição sinótica, Jesus parte, a exemplo dos 
apocalípticos e dos fariseus, da convicção de que, no 
tempo final os mortos:

(A) serão condenados.
(B) serão aprisionados nos túmulos.
(C) ressuscitarão.
(D) permanecerão dormindo.
(E) reencarnarão.

QUESTÃO 19
Segundo o cânon 89, o pároco e outros presbíteros ou 
diáconos não podem dispensar de lei universal ou 
particular, a não ser que esse poder lhes tenha sido 
expressamente:

(A) Interpretado.
(B) Argumentado.
(C) Previsto.
(D) Concedido.
(E) Determinado.

QUESTÃO 16
De acordo com a Constituição Dogmática Dei Verbum, n° 
11, sobre a natureza da inspiração e verdade da Sagrada 
Escritura, assinale a opção INCORRETA.

(A) Nem tudo quanto afirmam os autores inspirados ou 
hagiógrafos pode ser tido como afirmado pelo Espírito 
Santo.

(B) Deve-se acreditar que os livros da Escritura ensinam 
com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que 
Deus, para nossa salvação, quis que fosse 
consignada nas sagradas Escrituras.

(C) A santa mãe Igreja, segundo a fé apostólica, 
considera como sagrados e canônicos os livros 
completos do Antigo e do Novo Testamento com 
todas as suas partes.

(D) Para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e 
serviu-se de homens na posse das suas faculdades e 
capacidades.

(E) As coisas reveladas por Deus, contidas e 
manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas 
por inspiração do Espírito Santo.

QUESTÃO 21
Conforme a Carta Encíclica Laudato SI n° 29, a diarréia e 
a cólera, causadas por serviços de higiene e reservas de 
água inadequadas, constituem um fator significativo de 
sofrimento e mortalidade:

(A) embornal.
(B) juvenil.
(C) cultural.
(D) previsível.
(E) infantil.

QUESTÃO 22
O Concilio que sancionou definitivamente a fórmula da 
unidade da essência na trindade das hipóstases foi o:

(A) Concilio de Calcedônia (451).
(B) Segundo Concilio de Constantinopla (553).
(C) Concilio Romano (382).
(D) Concilio de Nicéia (325).
(E) Concilio de Éfeso (431).

QUESTÃO 23
Segundo o Código de Direito Canônico, cânon 1547, a 
prova testemunhai é admitida em quaisquer causas, sob 
orientação do:

(A) notário.
(B) bispo.
(C) juiz.
(D) chanceler.
(E) protocolista.

QUESTÃO 20

Prova: Amarela
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QUESTÃO 28
De forma analógica, Santo Agostinho se referia às três 
pessoas da Trindade como:

(A) o amor, o defensor e o paráclito.
(B) o paráclito, o divino e o humano.
(C) o sábio, o mistério e o sofredor.
(D) o amante, o amado e o amor.
(E) o paráclito, o defensor e o amado.

QUESTÃO 25
Conforme o Catecismo da Igreja Católica n° 5, a 
catequese é uma educação de fé das crianças, dos jovens 
e dos adultos, a qual compreende um ensino da doutrina 
Cristã, dado em geral de maneira orgânica e sistemática, 
com o fim de iniciar na plenitude da vida:

(A) comunitária.
(B) eterna.
(C) eclesiai.
(D) cristã.
(E) social.

QUESTÃO 26
Segundo Schneider (2008), o gênero literário da “narrativa 
dos tempos primitivos”, contido no Livro do Gênesis, 
afirma que o que nele está narrado é:

(A) inválido para sempre.
(B) inversão das mentes humanas.
(C) válido para todas as gerações.
(D) discutível por todos.
(E) uma história inverídica.

QUESTÃO 27
Schneider (2008) afirma que Jesus é o Verbo encarnado 
do Pai divino na medida em que é:

(A) inteiramente expressão do Pai e do seu amor.
(B) expressão celeste.
(C) expressão salvífica.
(D) expressão política.
(E) expressão do mundo.

QUESTÃO 24
Segundo Ladaria (2005), quais são os "meios de 
revelação” nos quais o Deus de Israel se manifesta a seu 
povo e se torna experimentável?

(A) Sabedoria, Profeta e Libertação.
(B) Natureza, Anjos e Palavra.
(C) Espírito, Deserto e Milagres.
(D) Justiça, Força e Missão.
(E) Palavra, Sabedoria e Espírito.

QUESTÃO 29
De acordo com a Declaração Dominus lesus, n° 6, sobre o 
caráter pleno e definitivo da Revelação de Jesus Cristo, 
está de acordo com a fé da Igreja afirmar que:

(A) a verdade sobre Deus não pode ser compreendida 
nem expressa na sua globalidade e inteireza por 
nenhuma religião histórica.

(B) a Revelação de Jesus Cristo é limitada, incompleta e 
imperfeita.

(C) a verdade sobre Deus, na Revelação de Jesus Cristo, 
é diminuída pelo fato de ser proferida numa 
linguagem humana.

(D) a Revelação de Jesus Cristo é complementada pela 
revelação presente nas outras religiões.

(E) o inteiro fato histórico de Jesus tem como sujeito o 
Verbo Encarnado e comporta o caráter definitivo e 
completo da Revelação.

QUESTÃO 30
Conforme Schneider (2008), o Apóstolo São Paulo 
compartilha da convicção veterotestamentária e cristã 
primitiva de que o Espirito só pode ser:

(A) recebido ou dado.
(B) expirado e companheiro.
(C) eterno e verdadeiro.
(D) unido e carismático.
(E) inspirado e refletido.

Prova: Amarela
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De acordo com a Declaração Dominus lesus, n° 16-17,
sobre a unicidade e unidade da Igreja, assinale a opção
INCORRETA.

(A) A Igreja de Cristo hoje não existe em parte atguma, 
mas é um objeto de procura por parte de todas as 
Igrejas e Comunidades.

(B) Existe uma única Igreja de Cristo, que subsiste na 
Igreja Católica, governada pelo Sucessor de Pedro e 
pelos Bispos em comunhão com ele.

(C) As comunidades eclesiais que não conservaram um 
válido episcopado e a genuína e íntegra substância 
do mistério eucarístico não são Igrejas em sentido 
próprio.

(D) Como existe um só Cristo, também existe um só seu 
Corpo e uma só sua Esposa: uma só Igreja Católica e 
Apostólica.

(E) Os fiéis são obrigados a professar que existe uma 
continuidade histórica, radicada na sucessão 
apostólica, entre a Igreja fundada por Cristo e a Igreja 
Católica.

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32
Conforme o Catecismo da Igreja Católica n° 154, crer só é 
possível pela graça e pelos auxílios interiores do:

(A) coração.
(B) intelecto.
(C) espírito santo.
(D) filho do Homem.
(E) sobrenatural.

QUESTÃO 33
De acordo com o documento “A interpretação da Bíblia na 
Igreja”, qual é a abordagem que interpreta cada texto 
bíblico à luz do Cânon das Escrituras?

(A) Canônica.
(B) Sociológica.
(C) Através da história dos efeitos do texto.
(D) Apócrifa.
(E) Ortodoxa,

QUESTÃO 34
Conforme o Vaticano II, no Decreto Optatam Totius, n° 
1294, a formação sacerdotal depende não apenas de leis 
sábias mas também, e sobretudo, de educadores:

(A) qualificados.
(B) idôneos.
(C) sábios.
(D) treinados.
(E) escolhidos.

Conforme o Catecismo da Igreja Católica n° 31, as vias 
para chegar a Deus têm como ponto de partida o mundo:

(A) do conhecimento e o mundo infinito.
(B) celestial e o mundo territorial.
(C) humano e o mundo celestial.
(D) material e a pessoa humana.
(E) material e o mundo espiritual.

QUESTÃO 36
De acordo com Selmeider (2008), a fé na Parusia de 
Cristo está associada à fé:

(A) no julgamento do mundo.
(B) na criação.
(C) no Céu e na Terra.
(D) nos anjos de Deus.
(E) na vida terrena.

QUESTÃO 37
Conforme o Vaticano II, no Decreto Optatam Totius, n° 
1296, considerando a idade e o progresso dos candidatos 
ao sacerdócio, deve ser feito com vigilante cuidado um 
exame sobre sua reta intenção e vontade livre, sua 
idoneidade espiritual, moral e intelectual, sua saúde física 
e psiquiátrica, tendo presentes também as disposições por 
ventura transmitidas pela:

(A) pastoral.
(B) comunidade.
<C) família.
(D) diocese.
(E) espiritualidade.

QUESTÃO 38
No centro da pneumatologia do Evangelho de São João, o 
Paráclito se apresenta como:

(A) messias.
(B) redentor.
(C) espírito da verdade.
(D) transfigurador.
(E) morada eterna.

QUESTÃO 35

Prova: Amarela
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Conforme o Catecismo da Igreja Católica n° 234, qual é o 
mistério central da fé e da vida cristã?

(A) O mistério de Cristo.
(B) O mistério da Santíssima Trindade.
(C) O mistério da salvação.
(D) O mistério divino.
(E) O mistério sagrado.

QUESTÃO 40
Segundo a tradição Pneumatológica do Novo Testamento, 
é possível atestar que Jesus é:

(A) o libertador da escravidão do Egito.
(B) o criador.
(C) o Santo dos Santos.
(D) mais um dos profetas.
(E) o portador do Espírito por excelência.

QUESTÃO 41
Segundo São Tomás de Aquino, na Trindade Santa toda 
"processão” supõe uma:

(A) posse.
(B) alternativa.
(C) ação.
(D) busca.
(E) promoção.

QUESTÃO 42
Em qua! documento fnagisterial foi proclamada 
solenemente a definição do Dogma da Assunção de 
Maria?

(A) Bula Munificentissimus Deus, de Pio XII.
(B) Bula Ineffabilis Deus, de Pio IX.
(C) Encíclica Divino Afflante Spiritu, de Pio XII.
(D) Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, de João Paulo II.
(E) Decreto Perfectae Caritatis, de Paulo VI.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 43
Em conformidade com o cânon 79 do Código de Direito 
Canônico, o privilégio cessa pela revogação da 
autoridade:

(A) eclesiástica.
(B) particular.
(C) competente.
(D) universal.
(E) jurídica.

De acordo com a Declaração Dominus lesus, n° 7, como é 
chamado o conjunto de experiência e pensamento, que 
constitui os tesouros humanos de sabedoria e de 
religiosidade, que o homem na sua procura da verdade 
ideou e pôs em prática em referência ao Divino e ao 
Absoluto?

(A) Crença.
(B) Fé teologal.
(C) Fé revelada.
(D) Inspiração dos livros sagrados.
(E) Investigação científica.

QUESTÃO 45
De acordo com a Constituição Dogmática Dei Verbum, n° 
10, a quem cabe o ofício de interpretar autenticamente a 
Palavra de Deus escrita ou transmitida?

(A) Ao Magistério vivo da Igreja.
(B) Aos hagiógrafos.
(C) Aos teólogos.
(D) À totalidade do Povo de Deus.
(E) Às Sagradas Escrituras.

QUESTÃO 46
Segundo o Catecismo da Igreja Católica n° 27, o desejo de 
Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem 
é criado por Deus e para:

(A) viver.
(B) dialogar.
(C) perdoar.
(D) conhecer.
(E) Deus.

QUESTÃO 47
A paternidade de Deus e a filiação divina de Cristo, que se 
manifesta na ressurreição, abrem a porta para a 
compreensão da Trindade:

(A) imanente.
(B) impessoal.
(C) espiritual.
(D) potente.
(E) transcendente.

QUESTÃO 44

Prova: Amarela
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QUESTÃO 48
Conforme a Carta Encídica Laudato SI n° 28, a água 
potável e limpa constitui uma questão de primordial 
importância, porque é indispensável para a vida humana e 
para sustentar os ecossistemas terrestres e:

(A) marinhos.
(B) ecológicos.
(C) carbônicos.
(D) aquáticos.
(E) climáticos.

QUESTÃO 49
Segundo Bento XVI (2007), em seu livro "Jesus de 
Nazaré”, qual título cristológico traz sua origem da teologia 
política do antigo Oriente e era usado pelos reis no Egito e 
na Babilônia?

(A) Filho de Deus.
(B) Juiz.
(C) Filho do homem.
(D) Procurador.
(E) Imperador.

QUESTÃO 50
Conforme o Vaticano II, no Decreto Dei Verbum, n° 181, 
para descobrir a intenção dos hagiógrafos, o intérprete das 
Sagradas Escrituras deve levar em conta, entre outras 
coisas:

(A) os gêneros literários.
(B) a soteriologia.
(C) a pastoral.
(D) a interpretação teológica.
(E) a missiologia.

Prova: Amarela
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RASCUNHO PARA REDAÇÃO

T ÍT U L O :123456789101112131415161718192021222324252627282930



INSTRUÇÕES GERAIS AQ CANDIDATO

1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;

2 - O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não
será prorrogado;

3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
4 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no mínimo

20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se

retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
,  - atendimento médico por pessoal designado pela MB;

- fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até
onde foi solucionada;

6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas

opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 120 minutos.
10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:

a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
e) cometer ato grave de indisciplina; e
f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos 

portões.
11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:

a) use caneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine o seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o digito 

correspondente ao DV no úitimo retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse dobre ou rasgue a folha de respostas 
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que corrigirá as mesmas; e

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de 
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.

12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:
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Assinatura:

ROBERTO S I L V A

Roberto Si Iva
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13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à soiução da 
prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias 
(BONO) da Marinha do Brasil, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDI) e na página da DEnsM na Internet. É proibida a 
utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

A N O T E  S E U  G A B A R I T O  PROVA DE COR
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