MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO
QUADRO DE CAPELÃES NAVAIS DO CORPO
AUXILIAR DA MARINHA / CP-CapNav12015 )

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA

PASTOR DA IGREJA BATISTA

1)

Ao abordar
os objetivos
que devem estar presentes num
aconselhamento,
Gary Collins (2004) fala sobre a tarefa do
conselheiro
de conduzir
o aconselhando a perceber com
clareza o que se passa
em seu interior e no mundo a sua
volta, pois entender a si mesmo é o primeiro passo para
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2)

Segundo
Timothy
George
(1993),
de que ordem
controvérsia eucarística entre Lutero e Zuinglio?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3)

foi

a

Política.
Filosófica.
Exegética.
Soteriológica.
Antropológica.

Ebenézer Soares Ferreira (1998), ao abordar o tema da Igreja
e sua missão, diz que a Igreja realiza funções basilares e
essenciais. Ao elencar várias dessas funções, ele ressalta a
adoração,
que consiste na relação vertical da criatura com
Deus,
que é o culto. Para o autor, a adoração verdadeira
envolve dois tipos de culto. Quais são eles?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4)

compreender o erro das pessoas.
a autoconfiança.
a mudança de atitude.
convencer pessoas.
a cura.

Externo e Individual.
Coletivo e Interno.
Restrito e Público.
Coletivo e Individual.
Externo e Interno.

Para
Gary
R. Collins
(2004),
relacionamento interpessoal é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

a
o
a
a
o

a

essência

de

um

bom

empatia mútua,
dinheiro.
compreensão mútua,
boa comunicação.
egocentrismo.

: Amarela
: PASTOR DA IGREJA BATISTA

1/17

Concurso

: CAPNAV/15

5)

Quais são as cinco técnicas básicas
elencadas por Gary R. Collins (2004)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6)

Dar atenção, repreender, ouvir, denunciar e filtrar.
Dar atenção, ouvir, responder, ensinar e filtrar.
Denunciar, corrigir, incentivar, envolver-se e ouvir.
Envolver-se, repreender, ignorar, ouvir e responder.
Dar atenção, ouvir, envolver-se, filtrar e ignorar.
títulos

Salvador, Logos e Messias.
Profeta, Messias e Senhor.
Servo Sofredor, Logos e Filho de Deus.
Profeta, Servo Sofredor e Sumo Sacerdote.
Filho do Homem, Salvador e Messias.

A partir das afirmações de Alan Richardson (1978), pode-se
afirmar que, dos dias em que se estabeleceu definitivamente
o
cânon
do Novo Testamento na Igreja Antiga até o
aparecimento da crítica bíblica no século XIX, o conceito
cristão tradicional da natureza da revelação divina era de
que esta consistia na verdade comunicada aos homens de
maneira
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8)

aconselhamento

Segundo
Oscar
Cullmann
(2008),
quais são os
crístológicos referentes à obra terrena de Cristo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7)

de

proporcional e racional.
natural e proporcional.
sobrenatural e instantânea.
racional e instantânea.
sobrenatural e proporcional.

Timothy George
(1993), ao abordar os conflitos em torno da
eucaristia, afirma que, na igreja primitiva, a celebração da
ceia era o ponto central da adoração cristã, isso porque as
liturgias mais antigas retratam um culto de louvor e ação de
graças celebrado todo domingo por toda a comunidade de fé. O
Culto consistia na leitura das Escrituras, na pregação, em
orações intercessórias e no compartilhar da ceia em si, que
englobava a apresentação do pão e a recepção dos elementos.
Segundo o autor, esse rito foi
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

clericalizado.
laicizado.
democratizado.
vulgarizado.
elitizado.
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9)

Segundo Alan Richardson (1978) , sobre o tema Cristianismo e
sua expressão social, é correto afirmar que:
(A) a fé cristã não é ideológica,
mas
sua expressão é
socialmente condicionada.
(B) por não ser a fé cristã ideológica, sua expressão não
pode ser socialmente condicionada.
(C) a fé cristã é ideológicae, por isso, sua expressão
sempre será socialmente condicionada.
(D) a fé cristã é ideológica,
mas sua expressão não é
socialmente condicionada.
(E) os fundamentos ideológicos da fé cristã são ideológicos♦

10)

Oscar Cullmann
(2008)
adota o principio cronológico para
toda cristologia do Novo Testamento, pois entende que Jesus
Cristo está ligado a toda a história da revelação e da
salvação,
desde a criação. Dessa forma, Cullmann também
defende que não pode haver cristologia sem
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

a reflexão teológica de Paulo.
uma verdadeira compreensão do Jesus histórico.
uma história da Salvação que se desenvolva no tempo.
a reflexão teológica dos pais da Igreja.
a profecia veterotestamentária.
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11)

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da
sentença abaixo.
Wayne Gruden
(1999),
ao abordar o tema da queda do homem,
defende que, mesmo após o pecado, o homem continua sendo
visto como
possuidor da imagem de Deus, ou seja, é ainda
parecido com Ele e ainda o representa. No entanto, a imagem
de Deus no homem está distorcida e, assim, ele é menos
plenamente parecido com Deus do que era antes da entrada do
pecado.
Aoabordar os benefícios da
obra de Cristo, Gruden
afirma que
na ______ há a __________________ da
imago Dei e, ________________________ Cristo, ocorre a
________________ da imago Dei.
(A) queda
/
destruição
completa / no retorno de
/
recuperação progressiva
(B) queda
/
destruição completa / na redenção
em /
restauração completa
(C) queda
/
destruição
completa
/ na
redenção
em
/ recuperação progressiva
(D) redenção em Cristo /
recuperação progressiva /
no
retorno de / restauração completa
(E) redenção em Cristo / restauração completa / no retorno
de / plenificação

12)

Edgar Y. Mullins (2005)
afirma que há, na religião cristã,
uma autorrevelação de Deus no domínio da história humana,
revelação que se faz real e vital para os homens na esfera
da experiência pessoal. Segundo esse autor,
por que a
autorrevelação
divina se dá na esfera da experiência
pessoal?
(A) Porque Jesus,
ao pregar e fazer milagres, promoveu
experiência pessoal.
(B) Porque uma personalidade humana é o único meio adequado
para a autorrevelação de um Deus pessoal.
(C) Para o cristianismo não correr o risco de se tornar uma
religião puramente ritualista.
(D) Porque Jesus,
ao falar de Deus como Pai ABBA, abriu
caminho para o homem se relacionar intímamente com Deus
e, assim, ter experiência pessoal com Ele.
(E) Porque é somente através da experiência pessoal que o
homem pode vir a crer em Deus verdadeiramente.

Prova
Profissão
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13)

John Stott (1994) afirma que a comunidade cristã foi trazida
à existência pela cruz, de modo que o homem morre e ressurge
com Cristo, fato que dá início a uma vida inteiramente nova
marcada pela santidade,
pelo perdão e pela liberdade.
Entretanto,
mesmo que o novo "eu" do cristão esteja
redimido,
ele ainda encontra-se caído; sendo assim, para o
autor,
faz-se necessário que o cristão tenha uma dupla
atitude. Que dupla atitude é essa?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

14}

John L. Dagg
(2003), ao abordar o tema da ressurreição do
crente,
ressalta que, conforme
I Coríntios 6:20, o corpo
também será redimido,
ou seja, será livre da corrupção da
morte. Citando também I João 3:20, Dagg afirma que o servo
do Senhor terá seu corpo transformado à semelhança do corpo
glorioso de Cristo, afirmando que esse corpo redimido será
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

15)

Autonegação e serviço.
Autoafirmação e arrependimento.
Serviço e arrependimento,
Arrependimento e fé.
Autonegação e autoafirmação,

espiritual, transcendente e imortal.
incorruptível, espiritual e imortal.
mortal, espiritual e imanente.
imanente, transcendente e incorruptível.
imortal, transcendente e imante.

Ao discorrer sobre as diversas influências morais positivas
em nossa vida decorrentes da doutrina do Juízo Final, Wayne
Gruden (1999) afirma que essa doutrina satisfaz
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

nosso sensus fidei.
nosso senso de santidade aqui nesta terra.
nosso senso legalista de obedecermos a Deus em tudo.
nosso senso interior de necessidade de justiça no mundo,
nossa
esperança quando passarmos pelas tribulações
terrenas.
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16)

John L. Dagg (2003), ao abordar o tema da Graça, defende que
as bênçãos que são conferidas na salvação demonstram que
esta é inteiramente pela Graça. Esse autor afirma ainda que,
numa visão geral, pode-se enxergar as bênçãos decorrentes da
Graça sob dois dons principais:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17)

°
°
o
o
o

de
da
da
da
do

Jesus Cristo e o do Espirito Santo.
fé e o de Jesus Cristo.
fé e o do Espírito Santo.
Justificação e o da adoção.
perdão e o da santificação.

Willian Hodern (1979), ao abordar o tema da neo-ortodoxia e
falar dos grandes teólogos dessa corrente, cita os dois
motivos que provocaram o rompimento entre os teólogos Emil
Brunner e Karl Barth. Quais são esses motivos?
(A) A questão da imago Dei no homem após o pecado e a
autoridade das Escrituras.
(B) 0 fato de Deus revelar-se na natureza e a importância da
crítica bíblica.
(C) O conceito de dialética e o entendimento da salvação
pela Graça,
(D) A compreensão doutrina do pecado e a autoridade da
Sagrada Escritura.
(E) A compreensão da imago Dei no homem após o pecado e a
revelação divina através da natureza.

18)

Wayne Gruden
(1999), ao
todas as formas pelas quais
quatro aspectos de nossa
mais parecidos com Deus
Quais são esses aspectos?

assumir a dificuldade de definir
somos parecidos com Deus, elenca
existência que mostram que somos
que todo o restante da criação.

(A) Morais, espirituais, mentais e relacionais.
(B) Físicos, morais, eternos e teológicos,
(homem
e
mulher), teológicos, morais
(C) De gênero
mentais.
(D) Volitivos, relacionais, eternos e criativos.
gênero
(homem
e mulher), mentais, físicos
(E) De
espirituais,

Prova
Profissão
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e

e

19}

Timothy George
(1993),
ao abordar a reforma radical, diz
que,
a partir do estudo da Bíblia, os líderes anabatistas
Conrad Grabel e Felix Mantz se convenceram de que "o batismo
que tinham recebido como crianças era inválido e de que
(...)
deveriam restaurar o verdadeiro batismo apenas de
cristãos". Quais as ênfases que subsidiavam tal posiciona
mento dos anabatistas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20)

Sacramental e eclesiástica.
Experiencial e individual.
Reacionária a costumes da época.
Teológica e humanista,
Teológica e sacramental.

Leia o texto a seguir.
"Evangelizar é difundir as boas novas de que Jesus Cristo
morreu
por
nossos
pecados e ressuscitou segundo as
Escrituras, e de que, como Senhor e Rei, ele agora oferece o
perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos os
que se arrependem e creem".
(Trecho do item 4 do Pacto de Lausanne.}
Segundo o Pacto de Lausanne, o propósito da evangelização é
a proclamação do Cristo bíblico e histórico como Salvador e
Senhor com o intuito de
(A)
(B)
(C)
(D)

libertar o ser humano de todo tipo de opressão.
promover saúde física ao ser humano.
transformar o ser humano em sua dimensão moral.
instaurar uma sociedade verdadeiramente marcada pelos
princípios cristãos.
(E) reconciliar o ser humano com Deus.

21)

Assinale a opção que apresenta apenas os nomes dos reis de
Judá contemporâneos do profeta Isaías.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

Uzias, Jotão, Acabe, Ezequias e Joaquim,
Jeoaquim, Uzias, Ezequias, Joaquim e Acaz.
Acaz, Ezequias, Jotão, Uzias e Manassés.
Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias e Manassés.
Jotão, Acaz, Jeoaquim, Ezequias e Uzias.

: Amarela
: PASTOR DA IGREJA BATISTA

7/17

Concurso

: CAPNAV/15

22)

Segundo o profeta Isaias, o Dia do Senhor é o dia
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

23)

da
do
da
do
do

vinda do Espírito Santo.
arrebatamento da Igreja.
salvação de Israel.
perdão para todos os povos.
juizo sobre os pecadores na terra.

Com
relação
aos nomes e títulos
Testamento, assinale a opção correta.

de

Deus

no

Antigo

(A) Elohim é o nome mais utilizado no Antigo Testamento e
aplica-se também aos monarcas das nações vizinhas de
Israel.
(B) 0 tetragrama YHWH, adicionado das vogais de Adonai, foi
traduzido na Septuaginta pela palavra grega Kyrios, que
significa Senhor.
(C) O nome Yahweh,
ou Javé, passou a ser utilizado pelos
israelitas, antes mesmo do Sinai, para identificar seu
Deus com o Altíssimo e o Todo-Poderoso.
(D) El Shaddai, expressão também presente nas religiões
dos povos vizinhos de Israel,
é o nome de Deus que
expressa a ideia de Senhor dos Exércitos.
(E) Jah,
forma diminutiva de Jeovah,
é o nome que os
israelitas empregavam no cotidiano em substituição ao
nome indizível de Deus.

24)

Com relação
às formas e gêneros literários
Testamento, assinale a opção INCORRETA.

do

Novo

(A) Parênese é uma série de admonições de conteúdo ético,
relativamente breves.
(B) Proclamação é um gênero epidíctico, pois trata-se de uma
descrição qualificada do presente.
<C ) A
comparação tem
um
papel muito importante na
argumentação quando apresenta não apenas semelhança mas
superação.
(D) A parábola utiliza sempre metáforas e tem a função de
realizar a transmissão concreta de uma verdade abstrata.
(E) Doxologia é um tipo de texto no qual alguém se dirige a
outrem
desejando-lhe
alguma
coisa,
explicitamente
nomeada, a que esse alguém tem direito.

Prova
Profissão
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25)

Com relação ao mal e suas implicações sobre as ideias de
sofrimento e justiça no Antigo Testamento, assinale a opção
correta.
(A) Do ponto de vista da literatura sacerdotal, todo o
sofrimento,
incluindo os males físicos, é consequência
do pecado humano,
(B) 0 livro de Salmos não apresenta uma solução formal para
a questão do sofrimento humano, mas aponta a experiência
espiritual como uma forma de transcender o problema.
(C) O livro de Eclesiastes reforça o ensino dos profetas de
que o justo prospera e o ímpio sofre como consequência
de seus pecados.
(D) Para o profeta Jeremias,
o sofrimento é uma resposta
divina ao ímpio,
(E) Na história de Jó, a justiça de Deus se manifesta pela
permissão dada a Satanás de causar sofrimento aos
homens.

26)

Assinale a opção que apresenta apenas povos semitas, segundo
os relatos bíblicos.
(A)
(B)
(C)
{D)
{E )

27)

Quem é o profeta que, ao falar sobre a justiça divina, chama
a atenção para a responsabilidade individual em detrimento
da maldição passada pelos pais aos filhos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

28)

Assur, Lude e Arã ,
Assur, Cuxe e Canaã,
Arã, Mizraim e Lude,
Arã, Gomer e Quitim.
Mizraim, Tubal e Meseque.

Isaías.
Jeremias.
Ezequiel.
Habacuque.
Zacarias.

Quem foi
exílio?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

o

rei

assírio que, em 734 a.C., levou Israel ao

Tiglate-Pileser III.
Senaqueribe.
Esar-Hadom,
Assurbanipal II.
Sargão II.
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29)

Assinale a opção que apresenta apenas os nomes de livros
conhecidos como Profetas Menores.
(A)
(B)
<C)
(D)
(E)

30)

Qual é a festa judaica cujo surgimento é descrito no livro
de Ester?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

31)

Joel, Amós, Obadias, Neemias e Malaquias.
Oséias, Obadias, Esdras, Naum e Zacarias.
Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias.
Jonas, Tobias, Miquéias, Naum e Joel.
Obadias, Tobias, Jeremias, Ageu e Sofonias.

Rosh~Hashana.
Yom Kipur.
Bar-Mitzvah.
Purim.
Pessach.

Sobre as epistolas paulinas, assinale a opção correta.
(A) O cânon do Novo Testamento contém treze epistolas
citando o apóstolo Paulo como seu autor.
(B) As epistolas pastorais foram escritas por Paulo quando
este estava preso em Jerusalém.
(C) A Biblia relata a existência de, pelo menos, três outras
epístolas escritas por Paulo à igreja de Corinto, e que
foram perdidas.
(D) É sabido e comprovado que o apóstolo Paulo e o filósofo
Sêneca trocaram farta correspondência em latim,
(E) Os defensores da crítica radical consideravam que apenas
as epístolas pastorais são genuinamente paulinas,

32)

Com relação aos
opção correta.

temas

das epístolas paulinas, assinale a

(A) Gálatas trata das relações entre culpa e graça,
<B) Romanos combate a existência de diferentes partidos
dentro da igreja.
(C) Filipenses mostra a importância das obras no processo de
salvação,
(D) Efésios é uma epístola eminentemente eclesiológica.
(E) As duas epístolas escritas aos Tessalonicenses têm por
propósito explicar a doutrina da salvação.

Prova
Profissão
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33)

A questão sinótica é a busca por explicação para

(A) as semenlhanças entre os evangelhos de Mateus, Marcos,
Lucas e João.
(B) as diferenças entre os evangelhos de Mateus, Marcos,
Lucas e João,
(C) as semelhanças e diferenças entre os evangelhos de
Mateus, Marcos e Lucas.
(D) as semelhanças e diferenças entre os evangelhos de
Marcos, Lucas e João.
<E) as semelhanças e diferenças entre os evangelhos de
Mateus e Marcos.
Ao destacar a erudição e o conhecimento que Apoio tinha e o
uso que fez disso para debater publicamente com os judeus
incrédulos em Éfeso, Lucas, autor do livro de Atos, mostra a
condição
do cristianismo em relação ao judaísmo. Que
condição é essa segundo Lucas?
(A) Cristianismo e judaísmo são, na essência,
a mesma
religião.
(B) Cristianismo e judaísmo se completam.
(C) 0 cristianismo representa a consumação do judaísmo.
(D) Os cristãos deveriam aceitar as práticas rituais do
judaísmo.
(E) Os
judeus
poderiam se tornar cristãos desde que
reconhecessem Jesus como um profeta semelhante a Moisés,
35)

Além de históricos, como podem ser classificados os livros
apócrifos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

Doutrinários e parabólicos.
Didáticos e doutrinários.
Parabólicos e apocalípticos.
Didáticos e parabólicos.
Didáticos e apocalípticos.
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36)

Segundo Max Weber (2004), a conduta de vida racional fundada
na ideia de profissão como vocação, teve sua origem no .
(A) estilo de vida dos monges beneditinos na Europa do
século XIV,
decorrente das reformas ocorridas após o
período das Cruzadas♦
(B) estilo de vida dos pais fundadores dos Estados Unidos da
América, protestantes fugitivos da perseguição religiosa
na Inglaterra.
(C) espirito
da
ascese
cristã luterana,
conforme os
ensinamentos da Reforma de Martinho Lutero, que pregava
que o ethos religioso do indivíduo deveria coincidir com
seu ethos econômico.
(D) espírito da ascese cristã puritana, que resultou em uma
ascese profissional despida de fundamentação religiosa,
base do espírito do moderno capitalismo.
(E) espírito da Reforma calvinísta de John Knox,
que,
ultrapassando as fronteiras da Escócia, influenciou a
gênese da Revolução Industrial na Inglaterra do século
XVIII.

37)

Assinale a opção que NÃO apresenta uma doutrina observada
pela seita dos fariseus.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

38)

Ressurreição do corpo,
Imortalidade da alma.
Inexistência de outros espíritos, bons ou maus.
Livre arbítrio do homem,
Existência de anjos.

Sobre os diversos grupos religiosos e sociais existentes no
tempo de Jesus Cristo, assinale a opção correta.
(A) Os samaritanos acreditavam na mortalidade da alma.
(B) Os saduceus criam na existência de anjos.
(C) Os essênios são citados na Bíblia como antecessores dos
fariseus.
(D) Os zelotes valiam-se da luta armada para combater a
dominação romana.
(E) Os publicanos formavam um partido religioso aliado dos
romanos.

Prova
Profissão
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39)

Assinale a opção que apresenta o tema central da epístola aos
Hebreus.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40)

superioridade dos anjos sobre os homens.
superioridade da lei sobre as revelações angelicais.
superioridade do amor sobre a lei.
sacerdócio universal dos crentes em Jesus Cristo.
sacerdócio de Jesus Cristo.

Assinale a opção que apresenta os nomes
classificadas como católicas ou gerais.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

41)

A
A
A
0
0

Tiago; I e
Tiago; I e
Tiago; I e
Filemon; I
Filemon; I

II Pedro; I, II e
II Pedro; I, II e
II Pedro; I, II e
e II Pedro; I, II
e II Pedro; I, II

das epístolas

III João; Filemon.
III João; Judas,
III João; Barnabé.
e III João; Judas,
e III João; Tomé.

Assinale a opção correta com relação aos manuscritos antigos
do Novo Testamento.
(A) Restam apenas fragmentos dos manuscritos originais ,
guardados em arquivos na Europa.
(B) O códice era a forma comum desses manuscritos, nos
primeiros séculos da igreja cristã,
(C) Os mais antigos manuscritos que restaram têm como
material o papiro.
(D) A descoberta dos manuscritos do Mar Morto ajudou a
retificar as versões atuais do Novo Testamento.
(E) Não existem divergências entre os manuscritos mais
antigos que são, de fato, autênticos.

42)

Assinale a opção cuja correspondência entre uma antiga
cidade bíblica e o respectivo país da atualidade no qual ela
se localizava está INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

Babilônia, no Iraque,
Éfeso, na Turquia.
Susã, no Irã.
Tarso, na Síria.
Nínive, no Iraque,
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43)

Assinale a opção correta com relação à recepção da filosofia
platônica pelos teólogos patrísticos.
(A) Tertuliano entendeu que Platão fez algumas afirmações
verdadeiras acerca de Deus ao receber inspiração do
logos divino.
(B) Origenes aceitava a doutrina platônica de preexistência
da alma em relação ao corpo, defendendo que os dois são
criados de forma separada.
(C) Irineu argumentou com os pagãos a favor da fé cristã
baseando-se no ensinamento platônico de ascensão da alma
pelo conhecimento da verdade.
(D) Clemente defendeu que não existe conciliação possível
entre a filosofia pagã e a fé cristã, rejeitando o valor
dos escritos de Platão,
(E) Agostinho desenvolveu seus argumentos antimaniqueístas
valendo-se da tese platônica de que o mal é uma
deficiência do ser, sem substância própria.

44)

Os
filósofos
Platão e Aristóteles foram extremamente
influentes na história do pensamento cristão. Sobre seus
ensinamentos, é correto afirmar que
(A) Platão acreditava na existência de um Sumo Bem, enquanto
Aristóteles concebia o Universo como exclusivamente
material.
(B) Aristóteles ensinava a duração eterna do mundo material,
embora postulasse a existência de Deus como o motor
imóvel de tudo.
(C) Platão ensinou que o mundo material foi criado por um
demiurgo, sendo a alma humana perecível como o corpo.
(D) Aristóteles desconfiava dos órgãos dos sentidos como
meios capazes de comunicar à razão humana dados sobre a
essência dos objetos materiais.
(E) Tanto para Platão quanto para Aristóteles, o homem era o
centro e a medida de todas as coisas.

Prova
Profissão
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45)

Com relação às relações entre Estado e Igreja,
opção correta.
(A)
(B)

(C )
(D)
(E)

46}

assinale

a

A
subordinação
da
Igreja ao Estado é uma condição
tradicionalmente aceita pelo Catolicismo Romano.
A Reforma Protestante proporcionou a emancipação das
igrejas
nacionais
cristãs
em
relação às coroas
europeias.
A Revolução Americana ocasionou a formação do primeiro
Estado nacional sem religião oficial da História.
A
Revolução
Francesa aboliu definitivamente a união
entre o Estado e a Igreja na França.
No
Brasil, a
Revolução de 1930 concluiu a separação
total entre Estado e Igreja iniciada pela Proclamação
da República.

Assinale a opção que apresenta uma afirmação enquadrada
corretamente no pensamento da Teologia da Libertação.
(A)

{B )

(C)

(D)

(E)

Prova
Profissão

Os pobres são o povo de Deus que deve ser mobilizado
para lutar contra as injustiças sociais perpetradas
pelas classes dominantes opressoras.
A miséria humana
tem causas espirituais e acomete os
indivíduos devido a intervenções demoníacas, contra as
quais são necessários o jejum e a oração.
A
classe proletária
oprimida deve engajar-se numa
verdadeira "guerra santa", derrubando, pela revolução
armada, o Estado capitalista contrário à vontade de
Deus.
A Igreja deve unir-se ao Estado, orientando-o para que
exerça
o papel
de mediador entre os interesses
complementares e harmônicos das classes sociais.
Asinjustiças
e
a
pecaminosidade contaminam as
estruturas sociais de tal maneira que apenas a conversão
individual liberta espiritualmente o homem da corrupção
deste mundo.
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47)

O pensamento alemão do século XIX contribuiu de forma
significativa para a Filosofia e para a Teologia da Era
Contemporânea. Sobre suas ideias, assinale a opção correta,
(A) Para Immanuel Kant, as questões metafísicas sobre a
existência de Deus e sobre a imortalidade da alma não
podem ser provadas pela razão pura, apesar de serem
confirmadas pela razão prática.
(B) Para Friedrich Shleiermacher, em matéria de religião, o
estudo da doutrina tem precedência sobre a experiência
subjetiva, e a razão prevalece sobre os sentimentos.
(C) Para Georg Hegel,
a oposição entre materialidade e
espiritualidade
impulsiona
o movimento cíclico da
História,
que se repete indefínidamente sem um fim
determinado.
(D) Para Karl Marx,
o mundo das ideias dirige o mundo
material no embate dialético entre as classes sociais
até a realização final da utopia comunista.
(E) Para Friedrich Nietzsche,
a morte de Deus no Ocidente
representa o abandono das crenças cristãs em favor de um
neopaganismo que prenuncia a decadência da civilização
contemporânea.

48)

De acordo com Atos 17:18, o apóstolo Paulo debateu em Atenas
com estoicos e epicuristas. Sobre as ideias dessas escolas
filosóficas, correto afirmar que os estoicos
(A) eram ateus e os epicuristas postulavam a ética do
prazer.
(B) defendiam a supremacia da razão e os epicuristas eram
materialistas.
(C) eram fatalistas e os epicuristas buscavam a imortalidade
da alma.
na
liberdade do indivíduo e os epicuristas
(D) criam
recomendavam a renúncia das paixões.
o
amor à humanidade e os epicuristas
(E) ensinavam
praticavam o ascetismo.

Prova
Profissão
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49)

A respeito das controvérsias entre Agostinho e Pelágio, é
correto afirmar que. para Agostinho
(A) o homem é dotado de um livre-arbítrio que o possibilita
evitar o pecado; enquanto, para Pelágio, o homem só peca
por causa de sua natureza decaída.
(B) o pecado original é herança da queda de Adão; para
Pelágio,
todo ser humano, como Adão, é inclinado pelo
Espírito Santo, originariamente, para o bem.
(C) os homens já nascem pecadores; para Pelágio, as crianças
nascem inocentes, como Adão antes da queda.
(D) toda a raça humana caiu com Adão porque estava presente
em
sua pessoa quando ele pecou;
para Pelágio,
a
humanidade herdou de Adão a inclinação para o pecado,
mas não a culpa.
(E) os
homens são salvos pela graça,
mas,
apesar de
predestinados,
os salvos podem apostatar; para Pelágio,
a apostasia de um fiel demonstra que não se tratava de
um predestinado à salvação.

50)

Assinale a opção correta com relação ao Templo do Senhor em
Jerusalém.
(A) Foi construído por Salomão respeitando as mesmas medidas
do tabernáculo de Moisés,
(B) Foi destruído pela invasão babilónica, a mando do rei
Nabopalasar.
(C) Foi reconstruído no regresso do cativeiro babilónico sob
a liderança de Zorobabel.
(D) Foi visitado por Jesus apenas duas vezes, quando ele
tinha 12 anos de idade e em sua última Páscoa.
(E) Foi destruído a mando do Imperador Nero, restando dele,
até hoje, apenas o muro das lamentações.

Prova
Profissão
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