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04. O magistério dos pastores da Igreja em matéria moral se exerce ordinariamente:
(A) na universitas e na cultura
(B) entre o clero e as religiosas
(C) na catequese e na pregação
(D) entre seus pares e com o Papa

01. Um sacerdote durante a homilia, em uma solenidade mariana, afirmou que:
“A Virgem Maria é ícone escatológico da Igreja, sinal da esperança segura e
ao mesmo tempo conforto para o povo de Deus em peregrinação e ela está
glorificada em corpo e alma.”
Esta solenidade se refere ao dogma mariano da:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assunção
Ascensão
Theotokos
Perpétua Virgindade
Imaculada Conceição

02. Um Concílio ecumênico assim ensina:
“Não há senão uma única hipóstase (ou pessoa), que é Nosso Senhor Jesus
Cristo, Um da Trindade. Na humanidade de Cristo, tudo deve ser atribuído à sua
Pessoa divina como ao seu sujeito próprio”.
Como se chama este Concílio?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Jerusalém
Vaticano I
Calcedônia
Constantinopla I
Constantinopla II

03. Quem é a “humilde escrava africana” citada por Bento XVI na encíclica Spes
salvi?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Anagé
Martha
Bakhita
Eznerira
Dominica

(E) na curialidade e nos sacramentos

05. Segundo o Decreto Unitatis redintegratio, algumas ações sagradas de outras
igrejas cristãs podem “produzir a vida da graça”. Estas igrejas podem ser tidas
como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aptas para salvação
aptas para inserção
indiferentes à salvação
indiferentes à comunhão
aptas para transculturação

06. Por “movimento ecumênico” pode-se entender as atividades e iniciativas
suscitadas e ordenadas no sentido de:
(A) favorecer a unidade dos cristãos
(B) favorecer as tendências dos cristãos
(C) favorecer a globalização dos cristãos
(D) favorecer a uniformidade dos cristãos
(E) incrementar a transcuturalidade dos cristãos
07. Segundo o Decreto conciliar Ad gentes o “catecumenado não é mera exposição de
dogmas e preceitos”, mas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

interação e catequese de toda a vida cristã
formação e mistagogia de toda a vida cristã
interação e aprendizagem de toda a vida cristã
formação e aprendizagem de toda a vida cristã
formação e profissionalização de toda a vida cristã
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08. Na tradição litúrgico-sacramental, o sacramento da Crisma, ao lado do Batismo e
a Eucaristia, constituem:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã
uma ligação externa com o Batismo e a Eucaristia
um momento forte e simbólico da comunidade cristã
o conjunto de sacramentos do fiel católico verdadeiro
um modo catequético de perseverar com os adolescentes e jovens na vida
sacramental

09. Para a Exortação pós sinodal Sacramentum caritatis, a fé e os sacramentos são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

duas distinções factuais da vida eclesial.
duas instâncias sacramentais da vida eclesial.
dois aspectos incomunicáveis da vida eclesial.
dois aspectos complementares da vida eclesial.
três aspectos complementares da vida eclesial.

10. Pelo lavacro do Batismo, em quais realidades o homem é inserido como povo de
Deus?
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12. O grau supremo da participação na autoridade de Cristo é assegurado pelo carisma
da chamada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

infabilidade
inelegibilidade
potestas universitas
potestas argumentus
incapacitas argumentus

13. O Edito de Constantino (313) influenciou decididamente para a perda da linha
litúrgico-espiritual da Igreja em favor de uma mentalidade litúrgica de caráter:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nobre
pastoral
jurídico
onomástico
governamental

14. Orienta-se que a capela do Santíssimo, mais do que lugar da ação litúrgica, se
caracteriza como:

(A) Profeta, educador e rei

(A) lugar do culto estacional eclesial

(B) Profeta, sacerdote e rei

(B) lugar devocional do culto terciário

(C) Sacerdote, rei e ungido

(C) lugar eclesial de caráter presbiteral

(D) Profeta, místico e sacerdote

(D) lugar devocional do espaço eclesial

(E) Sacerdote, profeta e andante

(E) lugar eclesial de caráter comunional

11. O romano Pontífice e os Bispos, em matéria de fé e de costumes, são
considerados:
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15. O debate filosófico e teológico empobreceu a reflexão sobre o amor, contrapondo
radicalmente dois importantes conceitos. Quais?

(A) mestres letrados

(A) Sexo e logia

(B) mestres jurídicos

(B) Sexo e alma

(C) doutores primários

(C) Orgia e eros

(D) doutores autênticos

(D) Corpo e carne

(E) doutores secundários

(E) Oblação e eros
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16. Existe na Bíblia um livro inspirado que inicia com um prólogo, depois se divide
em livros dos sinais e o livro da glória, revelando em profundidade o mistério de
Jesus. Que livro é esse?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tiago
Romanos
Apocalipse
Evangelho de João
Evangelho de Lucas

17. Em uma homilia feita por um presbítero no dia dos finados, ele assim se
expressou:
“uma pessoa humana pode perder a bem-aventurança-eterna, e isso significa
o não-cumprimento da esperança. É possível que um ser humano pode tornar-se
totalmente incapaz para o amor, criar para si inclusive um mundo no qual viver
em comunhão significa tortura, enrijecimento para sempre no não amar”.
Esta realidade escatológica se refere a(o):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

céu
inferno
parusia
purgatório
ressurreição da carne

18. Assinale a afirmativa que preenche corretamente as lacunas do trecho abaixo:
“A Igreja sempre ensinou – e ensina – que tem de ser garantido ao fruto da geração
humana, desde o primeiro instante da sua existência, o respeito que é moralmente
devido ao ser humano em sua totalidade e unidade corporal e espiritual: „o ser humano
deve ser respeitado como pessoa desde a sua concepção‟”.
Este ensinamento claro sobre o valor inviolável da vida humana e um repúdio ao
aborto está presente no documento magisterial chamado _________e que foi escrito
pelo Papa ____________.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Casti connubii e Pio XI
Deus caritas est e Bento XVI
Pacem in Terris e João XXIII
Populorum progressio e Paulo VI
Evangelium vitae e João Paulo II
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19. Um indivíduo está em fase terminal, apresentando um quadro de dores atrozes e
uma péssima qualidade de vida. Todavia a família faz de tudo para que esta
pessoa tenha sua vida prolongada, fazendo com que seu sofrimento se prolongue e
a morte natural seja adiada. Esta atitude, injusta do ponto de vista da bioética
personalista, se denomina:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

eutanásia
distanásia
mistanásia
ortotanásia
eutanásia voluntária

20. Um casal que enfrenta problemas de esterilidade e não consegue procriar, foi
procurar aconselhar-se com um Capelão Militar. Esse Presbítero, fiel ao
magistério da Igreja, os aconselhou a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

clonar uma criança
adotar legalmente uma criança
buscar a reprodução artificial homóloga
buscar a reprodução artificial heteróloga
utilizar embriões criopreservados e a fertilização in vitro
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Para responder às questões 21, 22 e 23, considere o texto a seguir:
Teste cognitivo detecta analfabetismo funcional
“Muitos idosos têm problemas na compreensão: não conseguem, por exemplo,
entender um extrato bancário ou uma receita médica”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pesquisadores do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo
(HC/USP) estão testando um método cognitivo criado na Universidade Harvard,
nos Estados Unidos, para avaliar o analfabetismo funcional de pacientes,
principalmente idosos. O analfabeto funcional (apesar de saber ler e escrever)
tem problemas na compreensão de textos e na capacidade de inferir informações.
Ele não consegue, por exemplo, entender um extrato bancário ou uma receita
médica. O problema é muito comum entre idosos, não necessariamente apenas
pela baixa escolaridade, mas também porque doenças típicas do envelhecimento,
como Alzheimer e outras demências, afetam as habilidades cognitivas.
Nessa avaliação, pesquisadores brasileiros aplicaram o teste americano
conhecido como Tofhla (do inglês Test of functional health literacy in adults) em
198 mulheres e 114 homens saudáveis, entre 19 e 81 anos, com níveis variados
de escolaridade: de 1 a 12 anos de estudo (a maioria tinha entre 4 e 7 anos).
Antes da aplicação, os voluntários precisavam ler instruções para se preparar para
um exame radiológico do estômago. O analfabetismo funcional foi detectado em
32% do grupo. Acima dos 65 anos, 50% dos participantes não conseguiram
entender as informações, algumas compostas por números, e calcular
corretamente os horários da medicação, por exemplo. O próximo passo do estudo
é analisar se o hábito da leitura influencia os resultados do teste.

(Disponível em:
http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/teste_cognitivo_detecta_analfabetismo_fu
ncional.html. Acesso em: 11 de março de 2011.)
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21. De acordo com o texto, é correto afirmar que:
(A) a baixa escolaridade é a principal responsável pelo analfabetismo funcional.
(B) analfabeto funcional é aquele que não saber ler ou escrever. Por conseguinte,
não compreende textos.
(C) o analfabetismo funcional é uma característica típica dos idosos, sendo
encontrada em mais de 50% dos idosos acima de 65 anos.
(D) o Alzheimer e outras demências são doenças típicas do envelhecimento que
podem contribuir para o analfabetismo funcional em idosos.
(E) o analfabeto funcional saber ler e escrever. Ele não tem dificuldades em
compreender textos mas em inferir ou executar ações sugeridas pelos textos.
22. “O problema é muito comum entre idosos, não necessariamente apenas pela
baixa escolaridade, mas também porque doenças típicas do envelhecimento,
como Alzheimer e outras demências, afetam as habilidades cognitivas” (linhas 7,
8 e 9). Os termos em destaque estabelecem uma relação de:
(A) adição
(B) oposição
(C) finalidade
(D) explicação
(E) complementação
23. Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
I.

“Ele” (linha 6) relaciona-se com o referente “O analfabeto funcional”.

II. “O problema” (linha 7) relaciona-se com o referente “baixa escolaridade”.
III. “se” (linha 14) relaciona-se com o referente “os voluntários”.
IV. “Algumas” (linha 17) relaciona-se com o referente “compostas”.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I e II estão corretas
somente II e III estão corretas
somente III e IV estão corretas
somente I e III estão corretas
somente II e IV estão corretas

VISTO:
CAPELÃO MILITAR
CATÓLICO

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2011 ao EIA/QCM - 2012

____________________
PRESIDENTE DA CPP

PAG - 5

28. Em que sentenças as orações adjetivas estão corretamente pontuadas?
24. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas da forma adequada,
seguindo o padrão normativo da língua.
(A) Para acender socialmente, fazia qualquer coisa.
(B) Foi apanhado em fragrante, dirigindo alcoolizado.
(C) É intenção do Governo implementar novos projetos sociais.
(D) Meses antes do falecimento, determinou a seção de seus bens aos netos.
(E) Aquela insipiente fábrica de papel já está enfrentando problemas financeiros.
25. Em qual dos trios de palavras abaixo, a acentuação se justifica pelas mesmas
regras?

I.

José Pinto da Silva quer repetir o feito do seu pai que foi eleito prefeito da
capital.
II. A atual presidente do Brasil que foi ministra, é bastante exigente e firme nas
suas decisões.
III. Os cupins, que causam prejuízos em muitas residências, sobreviveriam a uma
explosão nuclear.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I
somente II
somente III
somente I e II
somente II e III

29. Assinale a afirmativa cuja sentença está de acordo com as exigências normativas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

baú – cajá – avô
cipó – órfão – jiló
júri – cáqui – beribéri
caráter – amável – saída
cálido – fórceps – álbum

26. Assinale a sentença cujas palavras estão ortografadas corretamente.
(A) A empresa não pagará os salários; tão pouco concederá férias.
(B) O Governo Federal realizará obras afim de gerar mais empregos.
(C) Os debates a cerca da corrupção tomará conta do Congresso hoje.
(D) A concessão de benefícios extras aos desembargadores foi cancelada.
(E) Os livros foram postos encima da escrivaninha, em baixo do dicionário.
27. Assinale a alternativa cujas palavras possuem apenas o radical como elemento
mórfico.
(A) lápis – hoje
(B) livro – café
(C) livre – deter
(D) pente – aluno
(E) cantor – terra

(A) O número de constelações e de figuras que as indicavam variava de
civilização para civilização.
(B) No século 7 a.C., quando várias civilizações se dedicavam a observação do
céu, a astronomia foi criada.
(C) O livro “A mística feminina”, mais a insatisfação de milhões de mulheres,
provocaram uma onda de passeatas.
(D) O acesso à energias renováveis implica em ganhos ambientais, sociais e
econômicos para países em desenvolvimento.
(E) Apesar de o deputado negar, seu projeto de lei visa ao aumento da carga
tributária, o que afetará os preços dos produtos.
30. Assinale a afirmativa cujos verbos preenchem corretamente as lacunas do trecho
abaixo.
A maior parte das pessoas __________ a existência de efeitos colaterais causados
pelos remédios. E muitos médicos, a sua grande maioria, não ___________ os
problemas que os remédios podem causar. Há anos venho defendendo a
introdução de um sistema internacional de monitoramento de medicamentos, para
que os médicos __________ informados quando seus companheiros de outros
países detectarem problemas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

desconhece – conhece – ser
desconhece – conhecem – sejam
desconhecem – conhece – serem
desconhece – conhecem – serem
desconhecem – conhecem – sejam
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31. Assinale a sentença que está de acordo com as regras normativas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As milhares de pessoas vítimas do vulcão receberão ajuda.
A filha do anfitrião mesma fez o jantar para 30 convidados.
A pseuda-sabedoria do advogado caiu por terra no tribunal.
A declaração que a gerente de marketing solicitou vai anexa.
Era meio-dia e meio quando os convidados deixaram a festa.

32. Complete adequadamente as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
correta.
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34. A regência nominal foi realizada adequadamente em:
(A) Tenho horror de barata!
(B) A nossa nova revista é acessível para todos.
(C) Todos sabem que o cigarro é nocivo para a saúde.
(D) Ouvimos barulho na sala contígua com o nosso quarto.
(E) Depois de anos de amizade, não posso ser desleal a ela.
35. O uso do verbo no subjuntivo, exprimindo conjectura, está presente na alternativa:

I.

______________ no saguão do hospital minha mãe, meu pai e eu. (ESTAR)

II. É importante saber que cada um dos estudantes __________direito à
assistência médica ao ingressar na Universidade. (TER)
III. Foi difícil se conscientizar de que ele __________ os amores de sua mãe.
(SER)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estavam – terá – era
Estavam – terão – era
Estávamos – terá – era
Estavam – terão – eram
Estávamos – terão – eram

33. Analise as frases onde a crase é facultativa e, em seguida, assinale a alternativa
correta.
I.

Ele saiu às escondidas, para que ninguém o visse, em pleno sábado de sol.

II.

Perguntei à minha mãe sobre a minha infância.

III.

Os elogios eram sempre dirigidos à Leandra.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente em I
somente em II
somente em III
somente em I e II
somente em II e III

(A) Não quero que você me deseje mal.
(B) Procuro um carro que seja confortável, espaçoso e seguro.
(C) Há quem pense que somos os únicos seres existentes no universo.
(D) As mulheres tendem a aceitar mais interferências alheias em suas escolhas.
(E) Por mais que eu tente, não consigo compreender os fundamentos da

física quântica.
36. Analise as sentenças abaixo e, em seguida, assinale a que apresenta a pontuação
correta.
(A) Em tom leve o livro, trata de grandes mistérios da criação e da evolução.
(B) De que somos feitos. Provavelmente mais do que de DNA, e influências:
ambientais.
(C) Os textos curtos que capturam o leitor foram, publicados originalmente no
jornal O Estado de S. Paulo entre 2004 e 2009 no caderno de ciência.
(D) O autor, formado em biologia pela Universidade de São Paulo e com Ph.D.
pela Universidade Cornell, foi um dos coordenadores do projeto que
sequenciou o genoma da bactéria Xylella fastidiosa.
(E) Mas, sem dúvida esses dois componentes são, fundamentais para que
sejamos quem somos e você esteja, neste exato momento lendo esta resenha
de: A longa caminhada dos grilos canibais, escrito pelo biólogo paulistano
Fernando Reinach, de 54 anos, e lançado pela Companhia das Letras.
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Os itens 39 e 40 devem ser respondidos com base no texto abaixo.
Para responder o item 37, considere a tirinha a seguir:

(CUSTÓDIO. Rato de sebo. Disponível em: http://www.releituras.com/ratodesebo04.asp.)

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

37. Ao considerarmos a palavra “academia” na leitura da tirinha acima, verificamos a
recorrência do fenômeno semântico da:

(Adaptado do texto “Mais aventura na bagagem”, de Luciana Vicário, publicado na edição
de 27 de setembro de 2010 da revista Época)

(A) polissemia
(B) sinonímia
(C) metonímia
(D) antonímia
(E) hiperonímia
38. Assinale a afirmativa correta:
(A) As palavras carro, automóvel e veículo são sinônimos perfeitos.
(B) A hiperonímia e a elipse são elementos importantes de coesão textual.
(C) A antonímia ocorre com adjetivos e substantivos, mas não com advérbios.
(D) A única forma de se evitarem repetições nos textos é o uso de sinônimos.
(E) A diferença entre morrer, falecer e desencarnar é de grau de formalidade.

O ecoturismo é o setor de viagens que mais cresce no Brasil e no mundo. A
modalidade mistura belas paisagens naturais a atividades de aventura, como
caminhadas, passeios de buggy, de bicicleta e cavalgada. Responde por 26% de
todas as viagens feitas no mundo e movimenta mais de R$152 bilhões por ano,
revela a Associação dos Operadores de Turismo de Aventura.
O negócio é elaborado para viajantes comuns. Poucas modalidades, como
alpinismo, exigem treinamento específico e oferecem riscos reais. Há até
opções bem pacatas, como a observação de pássaros no Pantanal e mergulhos
superficiais em Bonito, ambos em Mato Grosso do Sul. Entretanto, mesmo com
toda essa variedade, o ecoturismo ainda está associado a atividades perigosas –
e a um público juvenil, quase adolescente. A maior parte dos ecoturistas, no
entanto, tem entre 35 e 47 anos, nível universitário e alto poder aquisitivo.

39. Assinale as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
I. Há um erro de concordância no texto
II. Há ocorrências de elipse no texto.
III. Há quebra de paralelismo no texto.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I é verdadeira
somente II é verdadeira
somente III é verdadeira
somente I e II são verdadeiras
somente II e III são verdadeiras

40. Assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O ecoturismo não oferece perigo aos seus praticantes.
Somente as pessoas jovens podem se tornar ecoturistas.
Na linha 11, as palavras juvenil e adolescente são sinônimos.
A imagem que as pessoas têm do ecoturismo é estereotipada.
Na linha 9, a palavra ambos se refere a observação e a mergulhos.
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REDAÇÃO

Responda no Caderno de Respostas anexo.
Desenvolva a
argumentativo/dissertativo.

ideia

proposta

abaixo

através

de

um

texto

“Temos o direito de utilizar animais em pesquisas científicas?”
A redação deverá conter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas e será
avaliada segundo os critérios de apresentação da escrita, tema/conteúdo, tipo de texto,
gramaticalidade, coerência e coesão.

FINAL DA PROVA
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