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1) A quem pertence a frase: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu

voltarei para lá"?

(A) Isaias.

(B) Davi.

(C) Tobias

(D) Abdias.

(E) Jó.

2) Em relação ao papel da autoridade segundo o Catecismo da

Igreja Católica, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas
afirmativas abaixo, e assinale a opção que apresenta a

sequência correta.

(A) Toda comunidade humana tem necessidade de uma autoridade
para se manter e desenvolver.

(B) A autoridade é exercida de maneira legítima se estiver
ligada à busca do bem comum da sociedade.

(C) É legítima a diversidade dos regimes políticos, contanto
que concorram para o bem da comunidade.

(D) Cabe à Igreja e não ao Estado defender e promover o bem

comum da sociedade civil e o bem comum de toda família

humana.

(E) A autoridade política deve desenvolver-se dentro dos

limites da ordem moral e garantir as condições para o

exercício da liberdade.

(A) (F) (F) (V) (V) (F)

(B) (F) (V) (F) (F) (F)

(C) (V) (F) (V) (V) (V)

(D) (V) (F) (F) (F) (V)
(E) (V) (V) (V) (F) (V)

3) Segundo o Catecismo da Igreja Católica números 467-469, foi

afirmado pelo concílio de Calcedônia (451) e posteriormente

confirmado pelo concílio de Constantinopla (553), em relação

a Cristo que

(A) ele é verdadeiro Deus e aparentemente homem.

(B) a natureza divina anulou a humana.

(C) ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem.

(D) a aparência divina foi encoberta.

(E) ele é formalmente divino e substancialmente homem.
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4) Em consonância com o documento conciliar Christus Dominus n°

30, quais são os ofícios exercidos pelo pároco como coopera-

dores do Bispo, pastores próprios e cura das almas?

(A) Catequético, Litúrgico, e Missionário.

(B) Apostólico, Eclesiástico, e Pontifical.

(C) Paroquial, Presbiteral, e Catequético.

(D) Ensino, Santificação, e Governo.

(E) Magisterial, Economato, e Capitular.

5) Segundo o texto do Ap 17,14: Farão querra contra o cordei-

ro, mas o cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos

Senhores, e Rei dos reis, e com ele vencerão também os

chamados, os escolhidos e os

(A) Fiéis .

(B) Justos.

(C) Profetas.

(D) Santos.

DE) Prudentes.

6) Qual foi o profeta que combateu o culto à Baal?

(A) Eliseu.

(B) Samuel.

(C) Jeremias.

(D) Isaias.

(E) Elias.

7) O Documento de Aparecida n° 442 prescreve que o pároco é

visto como pastor no sentido de ser aquele que põe à dispo-

sição dos fieis os bens da salvação sobrenatural, mediante

a pregação, a celebração do culto e os atos de governo da

comunidade. A que comunidade se refere esse documento?

(A) Regional.

(B) Zonal .

(C) Presbiteral.

DJ) Missionária.

DE) Paroquial.
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8) Segundo o Catecismo da Igreja Católica, tendo Jesus entrado

uma vez por todas no Santuário do céu, é correto afirmar que

a relação atual que Ele mantém com a sua Igreja é a de

(A) espera que o paráclito conclua sua missão inacabada na

Igreja.
(B) mediador que nos garante permanentemente a efusão do

Espírito.

(C) intercessor junto a Deus pelas almas da igreja purgante.

(D) mantenedor da sucessão petrina como forma de ligação com

ele.

(E) espera que a Igreja propague sua mensagem às nações.

9) O Documento de Aparecida(2007)n° 355 prescreve que Jesus

Cristo é a plenitude que eleva a condição humana à condição

divina para a

(A) salvação.

(B) alegria.

(C) libertação.

(D) perfeição.

(E) glória.

10) Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo,

e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

( ) Para obter o remédio salutar do sacramento da penitên-

cia, o fiel deve estar de tal modo disposto que, repudi-

ando os pecados cometidos se converta a Deus.

( ) Quem confessa ter denunciado falsamente à autoridade

eclesiástica um confessor inocente, a respeito de crime

de solicitação para pecado contra o sexto mandamento do

decálogo, deve ser absolvido com misericórdia.

( ) Se ao confessor não restar dúvida a respeito das dispo-

sições do penitente, e este pedir a absolvição, a mesma

não deverá ser negada nem diferida.

( ) o Ministro do sacramento da penitência é somente o sa-

cerdote.
( ) Todo o fiel é livre de se confessar ao confessor legiti-

mamente aprovado que preferir, desde que este seja do

próprio rito.

(A) (F) (V) (V) (F) (F)

(B) (V) (F) (F) (V) (V)

(C) (V) (F) (V) (F) (F)

(D) (F) (V) (F) (F) (V)

(E) (V) (F) (V) (V) (F)
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11) De acordo com o Código de Direito canônico, Cânon 1073, im-

pedimento dirimente é aquele que:

(A) torna a pessoa inábil ao matrimônio.

(B) pode anular o casamento.

(C) pode ser dispensado pelo Bispo.

(D) impede a união entre primos .

(E) torna o celebrante incapacitado para celebração.

12) O que significa o termo hipóstase?

(A) Natureza .
(B) Essência.

(C) Pessoa.
(D) Substância.

(E) Relação.

13) Em conformidade com o código de direito canônico no Cânon

874, assinale a opção que NÃO se coaduna com as exigências

da Igreja no tocante 'a função de padrinho.

(A) Seja designado pelo próprio batizando, por seus pais,

pelo próprio pároco ou ministro e tenha aptidão e inten-

ção de cumprir esse encargo.

(B) Esteja isento de pena canônica legitimamente irrogada ou

declarada.

(C) Seja católico, confirmado, já tenha recebido o santíssimo

sacramento da eucaristia e leve uma vida de acordo com a

fé e o encargo que vai assumir.

(D) Quem é batizado e pertence a uma comunidade eclesial

não-católica só será admitido como padrinho de batizando

católico.
(E) Tenha completado dezesseis anos de idade, a não ser que

outra idade tenha sido determinada pelo Bispo diocesano,

ou pareça ao pároco ou ministro que se deva admitir uma

exceção por justa causa.

14) Segundo o Catecismo da Igreja Católica n° 1750, quais são as

fontes da moralidade?

(A) Comportamento, Intenção, Ação.

(B) Circunstância, Objeto, Escolha.

(C) Objeto, Intenção, Circunstância.

(D) Bondade, Inspiração, serviço.

(E) Objeto, Maldade, Ação.
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15) O Acontecimento único e totalmente singular da encarnação do

filho de Deus significa que Jesus Cristo:

(A) é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem.

(B) é o resultado da mescla entre o divino e o humano.

(C) possui somente a natureza divina.

(D) é em parte Deus e em parte homem.

(E) possui somente a natureza.

16) O Apóstolo Paulo pregando aos Romanos e aos Filipenses

afirmou ser da descendência de Abraão e de uma das 12 Tribos

de Israel. A qual delas pertence este grande Apóstolo dos

Gentios?

(A) Fariseus.

(B) Judá .

(C) Benjamin.

(D) Neftali.

(E) Simeão.

17) O Documento de Aparecida (2007) n° 392 preconiza que a opção

preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica

naquele Deus que se fez pobre pela humanidade, para enri-

quecê-la com sua pobreza. Essa opção nasce da fé em Jesus

cristo, o Deus feito homem, que se fez

(A) Libertador.

(B) Defensor.

(C) Mensageiro.

(D) Irmão.

(E) Salvador .

18) Fundamentado no Catecismo da Igreja Católica n° 888, qual é

a primeira tarefa dos Bispos junto com os presbíteros em

relação ao múnus de ensinar?

(A) Reunir todos os homens sob a presidência do Papa.

(B) Conduzir todos os homens para Deus .

(C) Anunciar o Evangelho a todos os homens .
(D) Administrar os bens da Igreja.

(E) Batizar todos os recém nascidos e crismar os jovens.
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19) Conforme o Catecismo da Igreja Católica n° 1778, assina1e a

opção que completa corretamente as lacunas da sentença

abaixo.

"A consciência moral é um julgamento pelo qual a
pessoa humana reconhece a qualidade de um ato

concreto que vai planejar que está a ponto de executar ou

que já praticou".

(A) do intelecto passivo/psicológica

(B) da razão/moral

(C) do coração/ teológica

(D) da alma/ social

(E) do intelecto agente/ filosófica

20) De acordo com Cânon 1379, a pena para quem celebra um sacra-

mento por simonia é de

(A) advertência.

(B) excomunhão.

(C) suspensão.
(D) absolvição.

(E) recolhimento.

21) Conforme o documento de Aparecida (2007)n° 392, a fé proclama

que Jesus Cristo é o rosto humano de Deus e o rosto divino

do

(A) carente .
(B) homem.

(C) missionário.

(D) explorado.

(E) marginalizado.

22) Segundo o Catecismo da Igreja católica, n° 897, assinale a

opção que apresenta o conceito de leigo.

(A) Todo homem de boa vontade .

(B) Todos os cristãos em suas diversas expressões de fé.

(C) Todos os cristãos, exceto clérigos e religiosas .

(D) Todos os cristãos, exceto religiosas.

(E) Somente os cristãos ligados a movimentos de igreja.

Prova : Amarela Concurso : CAPNAV/ 13

Profissão : SACERDOTE DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA

6/ 14

Prova: Amarela



23) O documento de Aparecida (2007) n° 391 prescreve que a opção

preferencial pelos pobres é uma das peculiaridades que marca

a fisionomia da Igreja latino-americana e

DA) libertadora.

03) caribenha.

(C) missionária.

DD) encarnada.

DE) oriental.

24) O texto bíblico: "Cantarei a Iahweh, porque se vestiu de

glória; ele lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Iahweh é

minha força e meu canto, a ele devo a salvação", pertence a

qual livro sagrado?

(A) Sabedoria.

(B) Êxodo .

(C) Levitico.

(D) Salmos.
(E) Números.

25) Fundamentado no catecismo da Igreja Católica n° 658, o

Cristo "primogênito dentre os mortos" (C11,18) é o princípio

da ressurreição, de justificação da alma e vivificação do:

(A) futuro.

(B) caminhar .

(C) espírito.
(D) corpo .

DE) julgamento.

26) Segundo os documentos do Concílio Vaticano II Sacrosanctum

Concillium n° 42 e Lumem Gentium n° 28, o pároco é um pastor

que faz às vezes do Bispo, enquanto presbítero, de um certo

modo, o torna presente na

(A) diocese.
(B) paróquia.

(C) igreja.

(D) família.

DE) pastoral.
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27) A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-

se de quantas maneiras?

(A) Uma.

(B) Duas.
(C) Três.

(D) Quatro
(E) Cinco.

28) Prescreve o Documento Lumem Gentium n° 56 que o Pai das

misericórdias no tocante à encarnação quis que Maria fosse

considerada como a:

(A) mais bela de Israel.

(B) descendente de Davi.

(C) única virgem da aldeia.

(D) predestinada a ser mãe.

(E) eleita pelo povo.

29) A citação bíblica 1Jo 2,16 fala de três concupiscências, que

são:

(A) carne, olhos, orgulho da riqueza.

(B) carne, riqueza, inveja.
(C) ira, soberba, carne.

(D) olhos, luxúria, intemperança.

(E) olhos, soberba, carne.

30) Em conformidade com o Catecismo da Igreja Católica n° 498, o

pecado mortal requer pleno conhecimento e

(A) condições de ação.
(B) intuição.

(C) intelecção.

(D) pleno consentimento.
(E) condições psicológicas.
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31) Segundo a Gaudium et Spes n° 26, "o conjunto daquelas condi-

ções da vida social que permitem aos grupos e a cada um de

seus membros atingirem de maneira mais completa e desemba-

raçadamente a própria perfeição, torna-se hoje cada vez mais

universal e implica por consequência direitos e deveres que

dizem respeito a todo o gênero humano". De qual conceito

trata esse trecho?

(A) Igualdade.

(B) Fraternidade.

(c) Vida social.

(D) Independência.

(E) Bem comum.

32) De acordo com o Código de Direito Canônico, cânon 527, o

ordinário pode dispensar o modo normal da tomada de posse do

pároco

(A) na falta de Concelebrantes.

(B) na ausência do Vigário Geral .

(C) na justa causa.

(D) na ausência do Chanceler .

(E) na ausência do Cerimôniario.

33) De acordo com o Código de Direito Canônico cânon 929,

correlacione as celebrações litúrgicas às suas respectivas

cores, e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS CORES

I - Advento ( ) Rosa

II - Natal ( ) Vermelho
III- Pentecostes ( .) Verde

IV - Domingo da Quaresma ( ) Branco

V - Domingo Comum ( ) Roxo

( ) Preto

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

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

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

(E) (V) (-) (IV) (III) (II) (I)
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34) Em conformidade com o documento de aparecida(2007) n° 395,

"a opção preferencial pelos pobres exige que prestemos espe-

cial atenção aos profissionais católicos que são responsá-

veis pelas finanças das nações, aos que fomentam o emprego,

aos políticos que devem criar as condições para o desenvol-

vimento econômico dos países, a fim de lhes dar orientações
éticas coerentes com sua...". A opção preferencial acima

abordada chama atenção para a:

(A) opção.

03) caminhada.

(C) fé.

(D) missão.

(E) dignidade.

35) O Documento de Aparecida (2007) prescreve que a paróquia não

se basta e não deve fechar-se sobre si mesma; ela está unida

às demais paróquias e ao Bispo, sucessor dos apóstolos, que

une em torno de si, de Cristo Pastor, a grande comunidade

diocesana na comunhão da mesma. O texto chama atenção para

que tipos de virtudes?

(A) Comunhão, Salvação, Esperança.
(B) Fé, esperança, Caridade.

(C) Esperança, Comunhão, Fé.

(D) Caridade, Perdão, Esperança.

(E) Serviço, Fé, Gratidão.

36) Quem combateu contra Israel em Rafidim?

(A) Amalec.

(B) Eliezer.

(C) Josué.
(D) Jetro.
(E) Gedeão.

37) Segundo o documento de Aparecida (2007) n° 387, "A cultura

tende a propor estilos de ser e viver contrários à natureza

e dignidade do ser". De que tipo de ser fala o documento?

(A) Espiritualizado.

(B) Humano.

(C) Abençoado.

(D) Libertado.

(E) Fragilizado.
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38) Segundo Cânon 1367, qual é a pena para quem joga fora as

espécies consagradas?

(A) Excomunhão .

(B) Correção.
(C) Remissão.

(D) Prescrição.

(E) Advertência.

39) O documento de aparecida (2007) n° 420 prescreve que a ma-

ternidade da igreja se manifesta nas visitas aos enfermos

nos centros de saúde, na companhia silenciosa ao enfermo, no

carinhoso trato, na delicada atenção às necessidades da

enfermidade, através dos profissionais e voluntários discí-

pulos. Esses discípulos pertencem ao

(A) pároco .

(B) necessitado.

(C) Bispo.

(D) Senhor.
(E) enfermo.

40) De acordo com o Código de Direito canônico, a responsabili-

dade da nomeação de pároco compete ao

(A) Vigário Geral.

(B) Colégio dos consultores .
(C) Vigário Episcopal.

(D) Bispo Diocesano.

(E) Vigário Judicial.
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41) Correlacione os nomes aos seus respectivos feitos e assinale

a opção que apresenta a sequência correta.

NOMES FEITOS

I - Ben Sirac. ( ) Martírio dos sete irmãos maca-

beus.

II - Eliseu. ( ) Autor do livro do Eclesiástico

III- Antíoco Epífanes. ( ) Teve setecentas mulheres prin-

IV - Oséias. cesas e trezentas concubinas.

V - Salomão. ( ) Fez o milagre da multiplicação

dos pães.

( ) casou-se com uma prostitua.

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

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

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

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

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

42) Segundo o Catecismo da Igreja Católica n° 1412 "Os sinais

essenciais do Sacramento Eucarístico são o pão de trigo e o

vinho de uva, sobre os quais é invocada a benção do espírito

Santo". Qual é a forma para a consagração eucarística?

(A) Celebrante paramentado.

(B) Participação da assembléia.

(C) Gestos e palavras do sacerdote.

(D) Oferta de pão e de vinho.

(E) Palavras da consagração.

43) Segundo o documento de Aparecida (2007) ,
n° 385 "A miseri-

córdia sempre será necessária, mas não deve contribuir para

criar círculos viciosos que sejam funcionais para um sistema

econômico..." De que tipo de sistema econômico retrata esse

trecho?

(A) Dependente.

(B) Fragmentado.

(C) Iníquo.

(D) Politiqueiro.

(E) Infracionado.
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44) De acordo com o documento conciliar Lumem Gentium n° 28 § 2,

os presbíteros são chamados de cooperadores do ministério
pastoral

GA) do Bispo.

(B) do Colégio Episcopal .

(C) do Colégio cardinalício.

(D) da Comunidade Paroquial .

(E) da Comunidade Diocesana .

45) De acordo com o Catecismo da Igreja Católica n° 2400, as

ofensas graves à dignidade do matrimônio são adultério,

(A) divórcio, união livre, e controle da natalidade.

(B) abstinência sexual, divórcio, e união livre.

(C) divórcio, controle da natalidade, e poligamia.

(D) união livre, poligamia, e abstinência sexual.

(E) divórcio, poligamia, e união livre.

46) Em conformidade com o documento de Aparecida (2007) n° 395 a

Igreja está convocada a ser advogada da justiça e defensora

dos pobres diante das intoleráveis desigualdades sociais e

econômicas, que clamam ao

(A) Cristo.
(B) Pai.
(C) Santo.
(D) Céu.

(E) Devoto.

47) A liberdade é o poder, baseado na razão e na vontade de agir

ou não agir, e de praticar atos deliberados. Assinale a

opção que não se coaduna com a liberdade cristã.

(A) O exercício da liberdade não implica o direito de dizer

e fazer tudo.

(B) A liberdade do homem é infinita e infalível.

(C) A liberdade torna o homem responsável por seus atos na

medida em que forem voluntários.

(D) O direito ao exercício da liberdade é uma exigência

inseparável da dignidade da pessoa humana.

(E) A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada

para Deus, nossa Bem-aventurança.
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48) Segundo Dom Estevão Bittencourt: "Os jesuítas no Sec. XVIII

haviam-se tornado um dos principais sustentáculos da Igreja

na Restauração católica". Assinale a opção que apresenta os

grupos enfrentados pelos Jesuítas.

(A) Protestantismo, Galicanismo, Jansenismo, Incredulidade

Racionalista.

(B) Nestorianismo, Monofisismo, Pelagianismo, Galicanismo.

(C) Baianismo, Jansenismo, Febronianismo, Nacionalismo.

(D) Protestantismo, Pelagianismo, Febronianismo, Jansenismo.

(E) Racionalismo, Incredulidade, Racionalista, Nacionalismo,

Galicanismo.

49) Segundo o Código de Direito Canônico no Cânon 869, existem
Igrejas cujo batismo pode-se prudentemente duvidar e, por

essa razão, requer-se como norma geral a administração de um

novo batismo sob condição. Quais são essas Igrejas?

(A) Pentecostal Unida do Brasil, Mórmons e Brasileira.

(B) Batista, Episcopal do Brasil e Adventista.

(C) Congregacional, Oriental, e Evangélica Luterana do Bra-

sil.
(D) Presbiteriana, veterocatólica, e Metodista.

(E) Batista, Presbiteriana, e Episcopal do Brasil.

50) o documento de Aparecida (2007) n° 422 prescreve que o pro-

blema da droga é como mancha de óleo que invade tudo. Não

reconhece fronteiras, nem geográficas, nem humanas. Ataca

igualmente a países ricos e pobres, a crianças, jovens,

adultos e idosos, a homens e mulheres. A Igreja não pode

permanecer indiferente diante desse flagelo que está des-

truindo a humanidade. O trecho acima se dirige especialmente

às novas:

(A) comunidades .

(B) paróquias.

(C) dioceses
(D) gerações.

(E) conferências.
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