MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NO
QUADRO DE CAPELÃES NAVAIS DO CORPO
A UXILIAR DA MARINHA / CP-CapNav/2016 )

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA

SACERDOTE DA IGREJA CATÓLICA
APOSTÓLICA ROMANA

1)

Segundo
a
Christus
Dominus
n° 1020,
Pela sagração
Sacramental e pela comunhão hierárquica com o chefe e os
membros do colégio,
os bispos são constituídos membros do
corpo
(A)
{B )
(C)
(D)
(E)

2)

Quais sacramentos podem ser conferidos sob condição?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3)

pastoral.
espiritual.
eclesial.
sacerdotal.
episcopal.

Unção dos Enfermos, batismo e confirmação.
Batismo, Confirmação e Ordem.
Eucaristia, batismo e Ordem.
Batismo, Confirmação e Matrimônio.
Penitência, Batismo e Confirmação.

Com relação ao Juízo Particular, é correto afirmar que
(A) o Novo Testamento não fala do Juízo Particular, fala
apenas do juízo na perspectiva do encontro final com
Cristo na segunda vinda deste.
(B) a morte não põe fim à vida do homem como tempo aberto ao
acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em
Cristo, num Juízo Particular.
(C) o Juízo Particular não se dará imediatamente depois da
morte,
devido o destino . último da alma ser diferente
para cada pessoa.
(D) somente
as
pessoas
que praticaram boas obras e
professaram a fé em Cristo receberão a retribuição
eterna no momento da morte, num Juízo Particular.
(E) cada pessoa recebe em sua alma imortal a retribuição
eterna
a
partir do momento da morte,
num Juízo
Particular,
seja para salvar-se ou condenar-se para
sempre.

4)

Segundo a Presbyterorum Ordinis n° 1144,
O ofício dos
Presbíteros,
por estar ligado à ordem episcopal, participa
da autoridade em que o próprio Cristo constrói, santifica e
rege o seu
(A)
<B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

ministério.
caminho.
corpo.
pensamento.
espírito.
: Amarela
Concurso : CAPNAV/16
: SACERDOTE DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA

1/16

5)

Sobre as heresias crístológicas referentes ao mistério da
Encarnação do Filho de Deus,
Jesus Cristo, Deus e Homem
verdadeiro, analise as afirmativas:
I

~ Ário
(sec. IV) nega
que Jesus Cristo seja Deus.
0 arianismo foi solenemente condenado pelo Concilio de
Niceia em 325.
II - Nestório (sec. V) ensinou que em Cristo havia uma única
pessoa e
uma única natureza. Foi condenado pelo
Concilio de Calcedônia em 431.
Ill- Eutiques (sec. V) afirmou que em Cristo havia uma única
natureza. Esta heresia, foi condenada pelo Concilio de
Calcedônia em 451.
Assinale a opção coreta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
6)

a afirmativa I é verdadeira.
as afirmativas I e II são verdadeiras.
as afirmativas II e III são verdadeiras.
a afirmativa II é verdadeira.
as afirmativas I e III são verdadeiras.

Conforme o cânon 213 do Código de Direito Canônico, os fiéis
cristãos têm direito de receber,
dos pastores sagrados,
ajuda no que diz respeito aos bens
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

Espirituais, Palavra de Deus e Sacramentos.
Temporais, Palavra de Deus e Sacramentais.
Eclesiásticos, Palavra de Deus e Espirituais.
Fungíveis, Palavra de Deus e Teologia.
Infungíveis,Palavra de Deus e Litúrgicos.

O apóstolo Paulo, durante as suas viagens missionárias, ia
escrevendo suas Cartas às diversas comunidades com o intuito
de orientá-las na fé, na esperança e na caridade. Em qual
cidade Paulo se encontrava quando escreveu a 2a Carta aos
Coríntios ?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Antioquia.
Roma.
Jerusalém.
Macedonia.
Corinto.

Prova
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8)

Quem tem competência para convocar o Concilio Ecumênico?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

9)

O Colégio dos Bispos.
0 Colégio dos Cardeais.
Os Padres Conciliares.
O Romano Pontífice.
O Sínodo dos Bispos.

Em 1054, o Legado do Papa Leão IX, enviado a Constantinople,
depositou sobre o altar de Santa Sofia a Bula de Excomunhão
de Miguel Cerulário,
Patriarca de Constantinople. Por sua
vez,
o Patriarca excomungou o Papa (as excomunhões foram
retiradas
em 1965 pelo Papa Paulo VI e o Patriarca
Atenágoras). Essa
separação
entre as duas
Igrejas é
denominada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cisma
Cisma
Cisma
Cisma
Cisma

do
da
de
do
da

Ocidente.
Inglaterra.
Santa Sofia.
Oriente.
Modernidade.

Que nome se deu à tendência de combinar a cultura grega com
as culturas antigas de cada uma das terras conquistadas por
Alexandre, o Grande?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

11)

Helenismo.
Judaísmo.
Cristianismo,
Patriotismo.
Nacionalismo.

A caracterísitca mais marcante da cristologia paulina é sua
total concentração na morte e ressurreição de Jesus como o
verdadeiro acontecimento salvífico. Ao referir-se a Cristo
como Exaltado, o Crucificado, em Paulo predomina o título
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Profeta.
Kyrios.
Filho do Homem
Filho de Deus.
Filho de Davi.

Prova
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12)

0 Imperador Juliano,
tentou restaurar a antiga glória do
paganismo e reorganizá-lo nos moldes da Igreja cristã.
Embora não perseguisse os cristãos, despojou-os de todos os
privilégios
e
também se empenhou em ridicularizar o
cristianismo. Como esse imperador ficou conhecido?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

13)

Apóstata.
Tirano.
Herege.
Principe.
Maquiavélico.

Conforme a Constituição Dogmática do Concilio Vaticano II,
"Dei verbum", n° 176, a quem foi confiado, unicamente, o
Oficio de interpretar autenticamente a Palavra de Deus
escrita ou transmitida?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

14)

O
O
0
0
0

Somente ao Papa.
Ao Magistério vivo da Igreja.
Ao Sinodo,
Ao Presbitério.
Aos Hagiógrafos.

Em qual periodo, segundo o Teólogo Rino Fisichella
(2000),
ocorre o surgimento das escolas filosófico-teológicas,
e é
determinado pela grande intuição de Anselmo de Cantuária
"fides quaerens intellectum" (a fé em busca de entendimen
to) ?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

Patristico.
Escolástico.
Tridentino.
Pós-moderno.
Sistemático.
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15)

A Constituição Dogmática Dei Verbum (Concilio Vaticano II) ,
no número 11, afirma que: "na redação dos livros sagrados,
Deus escolheu homens,
dos quais se serviu fazendo-os usar
suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo
Ele próprio neles por eles, escrevessem, como verdadeiros
autores,
tudo e só aquilo que Ele próprio quisesse". Esses
autores inspirados por Deus são chamados de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

16)

Tradutores.
Teólogos.
Profetas.
Intérpretes.
Hagiógrafos.

Com relação à excelência e aos limites da figura e missão de
Maria como Mãe de Deus e do Rendentor,
definidas na
Constituição Dogmática Lumen Gentium, é correto afirmar que
(A) Maria concebeu o Verbo de Deus não só no corpo, mas
também no coração.
(B) Maria foi redimida em Jesus Cristo e, com o dom da
redenção, tornou-se igual a todas as outras criaturas
celestes.
(C) Maria encontra-se unida na estirpe de Adão apenas com os
fiéis que a reconhecem como Mãe.
(D) Maria é saudada como membro da Igreja na mesma condição
dos demais fiéis que professam a fé em Jesus Cristo.
(E) a Igreja honra Maria como mãe amantissima, mas somente a
devoção popular dedica-lhe afeto de piedade filial.

17)

Foi muito mais afetada pelas invasões dos bárbaros a Igreja
de fala
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

Germânica.
Espanhola.
Latina.
Grega.
Italiana.
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18)

0 Vaticano II se preocupa em frisar o caráter cristocêntrico
da missão mediacional de Maria, com o objetivo de afastar
qualquer ambiguidade que poderia suscitar a questão da
mediação mariana, seja no campo ecumênico, seja no campo da
pastoral popular. Com relação a missão de Maria na Redenção,
é correto afirmar que
(A) Maria também exece a função de mediação entre Deus e os
homens, por ser a Mãe do Redentor.
(B) a função maternal de Maria para com os homens não
obscurece ou diminui a mediação única de Cristo.
(C) a mediação de Maria flui da mediação de Cristo, por isso
ela também excerce a função de mediação.
(D) Maria exerce a função de mediação por favorecer a união
imediata dos fiéis com Cristo.
(E) existem dois mediadores: Cristo e Maria, esta exerce
a mediação de forma participativa.

19)

Prescreve o cânon 1274,
parágrafo Io, que haja em cada
diocese um Instituto especial que, recolhendo os bens ou
ofertas, providencie, de acordo com o cânon 281, o sustento
dos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20)

Vocacionados.
Clérigos.
Sacerdotes.
Teólogos.
Seminaristas.

Na doutrina Católica, a Divina Providência são disposições
que conduzam com sabedoria e amor todas as criaturas até seu
fim
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

Livre.
Contínuo.
Último.
Universal.
Necessário.
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21)

Uma vez recebida validamente, a sagrada ordenação nuca se
torna nula. Não obstante, o clérigo perde o estado clerical
por
(A) pena de demissão da sagrada ordenação, mesmo se a pena
aplicada for ilegítima.
(B) renúncia livre e espontânea da sagrada ordenação feita
pelo próprio clérigo.
(C) negação da fé católica realizada por quem recebeu a
sagrada ordenação.
(D) negação do uso de ordens imposta a quem recebeu a
sagrada ordenação.
(E) senteça judicial ou decreto administrativo que declara a
nulidade da sagrada ordenação.

22)

o Romano Pontífice é a cabeça do Colégio dos Bispos, Vigário
de Cristo e aqui na terra Pastor da Igreja universal, no
qual perdura o múnus concedido pelo Senhor, singularmente, a
Pedro, primeiro dos Apóstolos, para ser transmitido aos seus
sucessores.
Sendo assim, em virtude de seu múnus, o Romano
Pontífice tem na Igreja o poder
(A) ordinário ilimitado, mediato e local, que
pode ser
exercido na diocese de Roma.
(B) ordinário supremo, pleno, imediato e universal, que pode
sempre ser exercido livremente na Igreja.
(C) delegado pleno, imediato e universal, que pode sempre
ser exercido na Igreja.
(D) ordinário ilimitado, mediato e universal, que pode ser
exercido em toda Igreja.
(E) delegado
pleno, mediato
e
universal, que pode ser
exercido nas ordens religiosas.

23)

O Papa Júlio II e seu sucessor Leão X promulgaram uma
indulgência plenária para toda a Cristandade. Às condições
ordinárias para receber os sacramentos, acrescentava-se uma
oferta
(A)
<B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

pecuniária para grandes obras
para os cemitérios.
para os hospitais.
para as paróquias.
para os Santuários.
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24)

Como se chamou
que defendia a
cristianismo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25)

virgem somente antes do parto (virginitas ante partum).
virgem somente no parto (virginitas in partu).
a sempre virgem, antes, durante e depois do parto.
virgem somente depois do parto (virginitas post partum).
virgem somente antes e depois do parto.

Como foi chamado o período durante o qual foram escritos
grandes tratados teológicos, bem como importantes obras de
espiritualidade e a primeira história da Igreja?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

27)

dos Cristãos.
imperial.
Eclesiástica.
sagrada.
Constantinopolitana.

Na formação da doutrina da virgindade de Maria,
como Mãe de
Jesus Cristo, o termo grego aeiparthenos significa que Maria

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
26)

História
História
História
História
História

a obra mais famosa de Eusébio de Cesareia,
posição de Constantino,
na expansão do

A
A
A
A
A

era
era
era
era
era

dos
dos
dos
dos
dos

bárbaros.
godos.
historiadores.
hereges.
gigantes.

0 sentido teológico de uma doutrina da Imaculada Conceição
de Maria,
que
afirma que a beatíssima Virgem Maria foi
preservada de qualquer mácula da inocência no primeiro
momento de sua conceição, é revelada por Deus e, por isso,
deve ser crida
firme e constantemente por todosos fiéis.
Com relação ao
dogma da
Imaculada Conceição, é correto
afirmar que foi proclamado
(A) pelos padres do Concilio de Trento.
(B) pelo Papa Pio XII,
em 1950, na bula Munificentissimus
Deus.
(C) pelos padres do Concícilio Vaticano I.
(D) pelo Papa Pio IX, em 1854, na bula Ineffabilis Deus.
(E) pela Constituição Lumen Gentium, no Concilio Vaticano

Prova
Profissão
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28)

Segundo o Catecismo da Igreja Católica n° 366, a Igreja
ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por
Deus, não é produzida pelos pais e é imortal; ela não perece
quando se separa do corpo no momento da morte e se unirá
novamente ao corpo na ressurreição
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

29)

formal.
corporal.
espiritual.
universal.
final.

0 Cristo Crucificado e Ressurreto é o centro pessoal da fé
cristã.
Com relação à ressurreição de Jesus Cristo, analise
as afirmativas a seguir:
I

- a ressurreição representa a salvação,
a consumação de
Jesus é e a confirmação divina de sua história terrena.
II - com a ressurreição de Jesus se revelou que a comunhão
vivida de amor com Deus e os outros seres e criaturas é
o sentido da criação.
Ill- a ressurreição se fundamenta apenas na Tradição, pois
só
existem referências
sobre testemunhas que se
encontraram com o Crucificado vivo,
nos escritos
Apócrifos.
IV - A ressurreição e a exaltação são a entrada de Jesus
Cristo na glória do Pai,
a qual o Filho eterno
já possuia antes da criação do mundo.
Assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

as
as
as
as
as

afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas

I, III e IV são verdadeiras,
I e II são verdadeiras,
I, II e IV são verdadeiras,
II e IV são verdadeiras.
II, III e IV são verdadeiras.

Prova
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30)

O Purgatório é um processo de purificação, no qual as almas
justas que não expiaram completamente os seus pecados passam
por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária
para entrar na alegria do Céu. Com relação ao Purgatório, a
Igreja
no
Concilio de Trento
(1545-1536)
formulou a
frequente doutrina:
(A) existe um Purgatório, e as almas presas nele encontram
ajuda somente das outras almas já purificas.
(B) a existência do Purgatório é uma criação da devoção
popular, assumida pela Tradição da Igreja.
(C) existe um Purgatório, e as almas presas nele encontram
uma ajuda nas intercessões dos fiéis, sobretudo na
missa.
(D) existe um Purgatório, mas as almas presas nele não podem
receber nenhuma ajuda pelas orações dos fieis.
(E) não existe um Purgatório,
pois nem as almas do Céu
precisam de orações, nem as do Inferno podem aproveitálas .

31)

A Igreja Católica Romana venera os anjos que a ajudam em sua
peregrinação terrestre e protegem cada ser
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

32)

Criado.
Redimido.
Protegido.
Humano.
Glorioso.

A Igreja Católica é uma sociedade fundada por Cristo em
determinado momento histórico,
que encontra na vontade do
fundador sua constituição fundamental. Portanto, a Igreja é
uma sociedade
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

histórica.
sobrenatural.
positiva e não natural.
transcendental.
apostólica.
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33)

No que diz respeito à Pessoa Humana, o Catecismo da Igreja
Católica n° 362-365, ensina-nos que: a pessoa humana, criada
à imagem de Deus,
é um ser ao mesmo tempo corporal e
espiritual. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que
se deve considerar a alma como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

34)

Templo do Espírito Santo.
Vida espiritual.
Espelho do ser.
Hálito do espírito.
Forma do corpo.

o Catecismo da Igreja Católica n° 403-405, ensina-nos que "o
Pecado Original é um pecado originado por Adão e Eva, ao
ceder ao Tentador,
no Paraíso (cf. Gn 3)". Com relação ao
catecismo católico,
coloque V
(verdadeiro) ou F (falso),
assinalando, a seguir, a opção correta.
( ) É pecado transmitido
por
propagação à humanidade
inteira.
( ) É um pecado "contraído" e "cometido".
( ) É um pecado parcialmente "contraído" e não "cometido".
( ) É a privação da santidade e da justiça originais.
( ) É um pecado "contraído" e não "cometido".
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

35)

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

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

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

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

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

Quanto aos livros litúrgicos, é INCORRETO afimar que
(A) a direção da sagrada liturgia depende unicamente da
autoridade da Igreja.
(B) compete à Sé Apostólica ordenar a sagrada liturgia na
Igreja universal.
(C) compete às Conferências dos Bispos preparar as traduções
dos livros litúrgicos para as líguas vernáculas.
(D) compete ao Bispo diocesano, na Igreja que lhe foi
confiada, dentro dos limites de sua competência, dar
normas relativas à liturgia.
(E) livros de oração, para uso público ou privado dos fiéis,
podem ser editados sem a licença do ordinário local.

Prova
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36)

A reflexão teológica submeteu, à análise constante, o tema
do pecado e tentou captar seu elemento formal e seus
aspectos característicos. Na concepção de Santo Agostinho, o
pecado é expressão, ato ou qualquer tipo de desejo que se
opõe
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

37)

As Epístolas Católicas do Novo Testamento derivam, sem
dúvida,
do fato de a maioria delas não ser dirigida a
comunidades ou pessoas particulares, mas aos cristãos em
geral. Segundo o
Canon
das
Escrituras, quais são as
Epístolas católicas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

38)

Tiago; Ia e 2a Pedro; Ia, 2a e 3a João; e Judas,
Tito; Tiago; Ia e 2 a Pedro; Ia, 2 a e 3a João; e Judas.
Tiago; Ia e 2 a Pedro; Ia, 2 a e 3a João; e Tito.
Timóteo; Tito; Ia e 2 a Pedro; 1a, 2 a e 3a João; e Judas
Timóteo; Tito; Tiago; Ia e 2a Pedro; e Ia, 2 a e 3a João.

Segundo o Catecismo da Igreja Católica n° 1456, a declaração
dos pecados ao Sacerdote constitui uma parte essencial do
sacramento
da
Penitência
ou seja,
faz-se necessário
confessar todos os pecados
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

39)

à lei eterna.
à vontade humana.
à lei humana.
ao egoísmo.
à lei social.

quantitativamente.
quanto à espécie.
que lhes vêem à memória.
quanto à circunstância.
mortais.

Em
qual concilio ecumênico foram condenadas as teses
protestantes,
reafirmada a doutrina católica e tomadas
várias medidas para a reforma moral e administrativa da
Igreja?
(A)
(B)
<C)
(D)
(E-)

De Constança.
De Florença.
Vaticano I.
De Trento.
De Latrão.

Prova
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40)

A Igreja tem o direito nativo e próprio de punir com sanções
penais
os
fiéis
delinquentes,
aplicando-lhes
penas
medicinais, censura e penas expiatórias. De acordo com o
Direito Canônico, são penas de censura:
(A)
(B)
(C)
(A)
(E)

41)

Excomunhão e a privação de um oficio.
interdição e a demissão do estado clerical.
excomunhão e a suspensão.
suspensão e a transferência penal para outro ofício.
privação de um ofício e a demissão do estado clerical.

Jesus Cristo,
o Filho de Deus, possui duas naturezas: a
divina e a humana. A união das duas naturezas em Cristo,
formando uma só pessoa, chama-se
(A)
(B)
(C )
(D)
(E)

42)

a
a
a
a
a

Hipostática.
Monofísica.
Theotokos.
Antropotokos.
Monotelista.

Para os Padres da Igreja, um conflito interior indica que os
elementos diversos presentes no homem não se acham bem
coordenados entre si. Todavia, segundo eles, existem três
coisas que constituem, portanto, o homem perfeito. Quais são
elas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

A
A
A
A
A

fé, a razão e a matéria,
carne, a alma e o Espírito.
esperança, a vida e o Espírito.
alma, a fé e a consciência.
carne, a verdade e a vida.

: Amarela
Concurso : CAPNAV/16
: SACERDOTE DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA
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43)

Em seu Documento "A Interpretação da Bíblia na Igreja", a
Pontifícia Comissão Bíblica afirma que o que contribui para
dar à Bíblia sua unidade interna, única em seu gênero, é o
fato de:
(A) os escritos bíblicos retratarem os
fundamentos
da
História de Israel.
(B) os escritos bíblicos serem expressões das diversas comu
nidades cristãs.
(C) os escritos bíblicos posteriores apoiarem muitas vezes
sobre os escritos anteriores.
íD) os escritos bíblicos serem relatos das tradições cultu
rais de Israel.
(E) os escritos bíblicos relatarem os mesmos acontecimentos.

44)

Com relação aos matrimônios mistos, é correto afirmar que
(A) o matrimônio
entre duas pessoas
batizadas, sendo uma
católica e outra não-católica, é proibido sem a licença
expresssa da autoridade competente.
íB) o matrimônio
entre duas pessoas
batizadas, sendo uma
católica e outra não-católica, não necessita de licença
expresssa da autoridade competente.
{C ) somente o Papa pode conceder a licença para o matrimônio
entre duas pessoas batizadas, sendo uma católica e outra
não-católica.
(D) somente a Conferência dos Bispo pode conceder a licença
para o matrimônio entre duas pessoas batizadas, sendo
uma católica e outra não-católica.
(E) o ordinário
local pode conceder
a licença para o
matrimônio misto, ainda que a parte não-católica exclua
os fins e propriedades essenciais do matrimônio.

45)

Quem tem faculdade para ouvir confissões em qualquer parte do
mundo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

Somente o Romano Pontífice.
0 Romano Pontífice e os Bispos.
Todos os sacerdotes.
O Romano Pontífice, os Cardeias e os Bispos.
O Romano Pontífice e os Cardeais.

: Amarela
Concurso : CAPNAV/16
: SACERDOTE DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA
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46)

A Doutrina católica afirma que, n° 31, o homem que procura a
Deus descobre certas "vias" ou "provas da existência de
Deus" para aceder ao Seu conhecimento. Essas "vias" têm como
ponto de partida a criação, isto é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

47)

a
o
a
a
o

natureza e o universo.
mundo material e a pessoa humana.
ciência e a razão.
esperança e o Cosmo.
Firmamento e a Terra.

Assinale a opção que corresponde
Canônico",
segundo
a
concepção
Apostólica Romana.

à definição de "Livro
da Doutrina Católica

(A) É um livro escrito por Deus, utilizando, parcialmente,
um autor humano como instrumento.
(B) É um livro,
reconhecido pela Igreja como inspirado e
proposto aos fiéis como Palavra de Deus e fonte de
doutrina revelada.
(C) É
um
livro
capaz de transmitir uma experiência
religiosa,
com base na tradição hebraica ou com base no
autor apostólico.
(D) É um livro escrito por Deus com base na tradição
apostólica.
(E) É um livro inspirado por Deus que utiliza utilizando
como instrumento um autor divino.

48)

Segundo a Gaudium et Spes n° 208, os homens nunca tiveram um
sentido da liberdade tão agudo como hoje, mas ao mesmo tempo
aparecem novas formas de escravidão social e

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

Psíquica.
Moral.
Ideológica.
Espiritual.
Ética.

Prova
: Amarela
Concurso : CAPNAV/16
Profissão : SACERDOTE DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA
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49)

Segundo
Fisichella
(2000),
no campo da Teologia da
Revelação,
quais são os dois elementos que caracterizam, a
novidade do Concilio Vaticano II?
(A)
(B)
<C )
(D)
(E)

50)

Economia da revelação e via empírica,
Metódo teológico e historicidade da revelação.
Eclesiocentrimo da revelação e infalibilidade do Papa.
Condenação do racionalismo e do fideísmo.
Historicidade e Cristocentrismo da revelação.

Segundo a Presbyterorum Ordinis n° 1142, Os presbíteros,
pela sagrada ordenação e missão que receberam dos bispos,
são promovidos para o serviço de cristo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Senhor.
Salvador.
Manso.
Redentor.
Mestre.

Prova
: Amarela
Concurso : CAPNAV/16
Profissão : SACERDOTE DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA
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