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1) Prescreve o Catecismo da Igreja Católica, no n° 1290, que a 
confirmação é celebrada em separado do Batismo, como ocorre 
no rito romano, e que a liturgia do sacramento começa 
com a renovação das promessas do Batismo e com a
profissão de fé dos

(A) padrinhos.
(B) presentes.
(C) celebrantes.
(D) confirmandos.
(E) convidados.

2) De acordo com o n° 1360 do Catecismo da Igreja Católica,a 
Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai, uma 
benção pela qual a Igreja exprime seu reconhecimento a Deus 
por todos os seus benefícios, por tudo o que ele realizou 
por meio da criação, da redenção e da santificação. Sendo 
assim, pode-se afirmar que Eucaristia significa, 
primeiramente:

(A) martírio.
(B) purificação.
(C) ação de graças.
(D) oblação.
(E) intercessão.

3) De acordo com o n° 2181 do Catecismo da Igreja Católica, a 
Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática 
cristã. Aqueles que, deliberadamente, faltam a essa 
obrigação cometem que pecado?

(A) Eclesial.
(B) Moral .
(C) Grave. ,
(D) Sacrifical.
(E) Leve.

4) Segundo o n° 1822 do Catecismo da Igreja Católica, qual é a 
virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as 
coisas, por si mesmo, e a nosso próximo como a nós mesmos, 
por amor de Deus?

(A) Prudência. .
(B) Caridade.
(C) Justiça.
(D) Fortaleza.
(E) Temperança.

Prova : Amarela Concurso : CAPNAV/14
Profissão : SACERDOTE DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA

1/13



5) Em conformidade com o Código de Direito Canônico, cân 211, 
todos os fiéis têm o direito e o dever de trabalhar, a fim 
de que o anúncio divino da salvação chegue cada vez mais a 
todos os homens de todos os tempos e de todo o

(A) crente.
(B) convertido.
(C) povo.
(D) pais.
(E) mundo.

6) 0 n° 1273 do Catecismo da Igreja Católica prescreve que,
incorporados à Igreja pelo Batismo, os fiéis receberam o 
caráter sacramental que os consagra para o culto religioso

(A) Católico.
(B) Mistagógico.
(C) Batismal.
(D) Eclesial.
(E) Cristão.

7) Para Bruno Forte, a metáfora da luz exprime da maneira mais 
intensa o princípio inspirador da modernidade: a ambiciosa 
pretensão da razão adulta de compreender e de dominar tudo. 
A embriaguez do espírito moderno consiste precisamente nessa 
presunção da razão absoluta de poder vencer qualquer 
escuridão e absolver qualquer diferença. Esse projeto está 
na base do

(A) Niilismo.
(B) Iluminismo.
(C) Existencialismo.
(D) Espiritualismo.
(E) Mercantilismo.

8) De acordo com o n° 1364 do Catecismo da Igreja Católica, o 
sacrifício que Cristo ofereceu na cruz torna-se sempre 
presente. Todas as vezes em que se celebra no altar o 
sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa páscoa, foi 
imolado, efetua-se a obra da

(A) Redenção.
(B) Fé.
(C) Eclesialidade.
(D) História.
(E) Liturgia.
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9) Qual é o documento elaborado pelo Concílio Vaticano II que 
propõe expor a genuína doutrina acerca da Revelação Divina e 
de sua transmissão, para que, pelo anúncio da salvação, 
o mundo inteiro, ouvindo, creia; crendo, espere;
e esperando, ame?

(A) Nostra Aetate.
(B) Dignitatis Humanae.
(C) Dei Verbum.
(D) Gravissimum Educationes.
(E) Apostolicam Actuasitatem.

10) Em conformidade com o Código de Direito Canônico, cân 146, 
não se pode obter validamente um ofício eclesiástico sem a 
provisão

(A) administrativa.
(B) eclesiástica.
(C) canônica.
(D) arquidiocesana.
(E) diocesana.

11) Prescreve o Catecismo da Igreja Católica, no n° 1309, que 
a preparação para a confirmação deve visar conduzir o 
cristão a uma união mais íntima com Cristo, a uma 
familiaridade mais intensa com o Espírito Santo, sua ação, 
seus dons e seus chamados, a fim de poder assumir melhor as 
responsabilidades apostólicas da vida

(A) renovada.
(B) cristã.
(C) espiritual.
(D) eclesial.
(E) autêntica.

12) Em conformidade 
Católica, Jesus 
batismo de João 
cumprir toda a 
manifestação de s

com o n° 1224 do 
Cristo submeteu-se 

Batista, destinado 
justiça. Esse gesto

Catecismo da Igreja 
voluntariamente ao 
aos pecadores, para 
de Jesus é uma

(A) profetismo.
(B) iluminismo.
(C) aniquilamento.
(D) compromisso.
(E) racionalismo.
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13) Em conformidade com o Código de Direito Canônico, cân 222 
§1, os fiéis têm obrigação de socorrer as necessidades da 
Igreja, a fim de que ela possa dispor do que é necessário 
para o culto divino, para as obras de apostolado e de 
caridade e para o honesto sustento dos

(A) religiosos.
(B) apostolados.
(C) seminários.
(D) ministros.
(E) santuários.

14) Prevê o Código de Direito Canônico, Cân 1002, que, com as 
prescrições do Bispo Diocesano, pode-se fazer a celebração 
comunitária da unção dos enfermos, ao mesmo tempo, para 
diversos doentes adequadamente preparados e devidamente

(A) necessitados.
(B) enfermos.
(C) dispostos.
(D) moribundos.
(E) idosos.

15) Conforme o n° 1247 do Catecismo da Igreja Católica, desde as 
origens da Igreja, o Batismo dos adultos é a situação mais 
normal nas terras onde o anúncio do Evangelho é ainda 
recente. Hoje, o catecumenato ocupa que lugar catequético na 
Igreja?

(A) Imorredor.
(B) Intensivo.
(C) Imaculado.
(D) Insignificante
<E) Importante.

16) Conforme o n° 1258 do Catecismo da Igreja Católica, a Igreja 
mantém a firme convicção de que as pessoas que morrem em 
razão da fé, sem terem recebido o Batismo, são batizadas por 
sua morte por e com Cristo. Sendo assim, pode-se afirmar que 
o Batismo de sangue, e de desejo, acarreta os frutos do 
Batismo ainda que não seja

(A) preparado.
(B) sacramento.
(C) ritualizado
(D) registrado.
(E) vinculado.
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17) Em conformidade com o n° 1225 do Catecismo da Igreja 
Católica, o sangue e a água que escorreram do lado 
traspassado de Jesus crucificado são tipos de batismo e da 
eucaristia, sacramento da vida

(A) espiritualizada.
(B) iluminada.
(C) evangelizada.
(D) nova.
(E) transformada.

18) De acordo com o Código de Direito Canônico, Cân 989, o 
preceito da confissão anual é de caráter:

(A) devocional.
(B) jurídico.
(C) eclesiástico
(D) divino.
(E) sacramental.

19) De acordo com o Código de Direito Canônico, Cân 530 n° 3, 
a unção dos enfermos é uma das funções especialmente 
confiada ao

20)

(A) Bispo.
(B) Pároco.
(C) Sacerdote.
(D) Confessor.
(E) Diácono.

Em conformidade com o n° 1354 do Catecismo da Igreja 
Católica, nas intercessões, a Igreja exprime que a
Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a Igreja do céu 
e da terra, dos vivos e dos falecidos, e na comunhão com 
os pastores da Igreja, o Papa, o Bispo da Diocese, seu 
presbitério e seus Diáconos, e todos os Bispos do mundo 
inteiro com suas

(A) Catedrais.
(B) Paróquias.
(C) Capelas.
(D) Igrejas.
(E) Basílicas.

Prova : Amarela Concurso : CAPNAV/14
Profissão : SACERDOTE DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA

5/13



21) De acordo com o n° 2291 do Catecismo da Igreja Católica, a 
produção clandestina e o tráfico de drogas são práticas 
escandalosas e constituem uma cooperação direta com o mal, 
pois incitam a práticas gravemente contrárias à lei

(A) governamental.
{B) espiritual.
(C} nacional.
(D) racional.
(E) moral.

22) Em conformidade com o Código de Direito Canônico, cân 156, a 
provisão de qualquer oficio deverá ser consignada por

(A) decreto.
(B) portaria.
(C) memorando.
(D) escrito.
(E) ofício.

23) Segundo o n° 120 do Catecismo da Igreja Católica, a lista 
dos Livros Sagrados denominada "Cânon das Escrituras” 
comporta:

(A) 39 escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo.
(B) Somente os 46 escritos para o Antigo Testamento.
(C) 46 escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo.
(D) Somente os 27 escritos para o Novo Testamento.
(E) Somente os 5 escritos do Pentateuco e as Cartas 

Pastorais.

24) Em conformidade com o Código de Direito Canônico, cân 184, 
perde-se o ofício eclesiástico, transcorrido o tempo 
prefixado, completada a idade determinada pelo direito, por 
renúncia, por transferência, por destituição e por

(A) privação.
(B) postulação.
(C) negligência.
(D) concessão.
(E) confirmação.
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25) De acordo cora. o Código de Direito Canônico, Cân 983, o 
sigilo sacramental é a obrigação que o confessor tem de não 
revelar, de nenhum modo, nada daquilo que o penitente lhe 
manifestou em ordem a receber a absolvição. Essa obrigação é 
sempre grave e não admite nenhuma exceção, a não ser a 
licença expressa dada livremente pelo

(A) Bispo.
(B)
(C)
(D)
(E)

Confessor. 
Intérprete. 
Penitente. 
Papa.

2 6) No meio da oração de ação graças (Eucaristia), o
agradecimento desemboca numa narrativa, no relato da última 
ceia. 0 que é narrado com palavras é, simultaneamente, 
representado com gestos (discretos) e acolhido pela 
comunidade: "Anunciamos, Senhor, a tua morte..." A narrativa 
é, simultaneamente, gratidão e anúncio. Essa é a estrutura 
básica da:

(A) Parúsia.
(B)
(C)
(D)
(E)

Transubstanciação. 
Anamnese.
Epíclese.
Parânese.

21) Em conformidade com o n° 1228 do Catecismo da Igreja
Católica, o batismo é, pois, um banho de água no qual a 
semente incorruptível da palavra de Deus produz seu efeito

(A) vivificante.
(B)
(C)
(D)
(E)

edificante. 
plenificante. 
radiante. 
determinante.

2 8) De acordo com o Cân 564 do Código de Direito Canônico, o
Capelão é o sacerdote a quem se confia, de modo estável, o 
cuidado pastoral, pelo menos parcial, de uma comunidade ou 
grupo de fiéis, a ser exercido de acordo com o direito 
universal e

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

paroquial. 
romano. 
diocesano. 
provincial. 
particular.
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29) Em conformidade com o n° 1301 do Catecismo da Igreja 
Católica, o Ósculo da paz, que encerra o rito do sacramento 
da confirmação, significa e manifesta a comunhão eclesial 
com o Bispo e com os

(A) confirmados.
(B) fiéis.
(C) consagrados.
(D) renascidos.
(E) padrinhos.

30) Em conformidade com o Código de Direito Canônico, Cân 985, o 
mestre de noviços e seu sócio, o reitor do seminário ou de 
outro instituto de educação não deverão ouvir confissões 
sacramentais dos alunos que residem na mesma casa, a não ser 
que eles, em casos particulares, o solicitem

(A) esporadicamente.
(B) reservadamente.
(C) humildemente.
(D) individualmente.
(E) espontaneamente.

31) De acordo com o Cân 1061 do Código de Direito Canônico, como 
se denomina o matrimônio válido, entre os batizados, que não 
foi consumado?

(A) Celebrado.
(B) Ratificado.
(C) Autorizado.
(D) Delegado.
(E) Escriturado.

32) Leia o trecho a seguir.
"O Jesus crucificado se encontra comigo como Ressurreto na 
palavra da pregação, isto é, como pretensão imediata que me 
coloca diante da decisão da fé e me conclama para a 
autenticidade de minha existência."
Qual teólogo luterano defende a tese acima?

(A) Johann Baptist Metz.
(B) Rudolf Bultmann.
(C) Jürgem Moltmann.
(D) Teilhard de Chardin.
(E) Ernst Haeckel.
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33) De acordo com o Código de Direito Canônico, Cân 1095 n° 1, 
são incapazes de contrair matrimônio os que não

(A) foram batizados.
(B) têm suficiente uso da razão.
(C) foram preparados.
(D) foram crismados.
(E) têm suficiente discrição.

34} O Documento de Aparecida 2007, n° 32, prescreve que, no 
rosto de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, maltratado por 
nossos pecados e glorificado pelo Pai, nesse rosto doente e 
glorioso, com o olhar da fé, pode-se ver o rosto humilhado 
de tantos

(A) homens e mulheres.
(B) jovens e crianças.
(C) filhos e filhas.
(D) casados e solteiros.
{E) idosos e enfermos.

35) Entre os títulos usados na liturgia ortodoxa para venerar 
Maria, é prática até hoje dirigir-se a ela como a 
"progenitora de Deus", enquanto no ocidente se prefere o 
título "Mãe de Deus". Essa definição se deu em qual 
Concílio?

(A) Nicéia - Encarnatio.
(B) Constantinopla - Logos.
(C) Calcedônia - Christotokos.
(D) Vaticano I - Mater Dei.
(E) Éfeso - Theotokos.

36) Conforme o n° 1262 do Catecismo da Igreja Católica, quais 
são os dois efeitos principais do batismo?

(A) Purificação dos pecados e Vida Eclesial.
(B) Novo Nascimento no Espírito Santo e Simbolismo.
(C) Mergulho na água e Morte dos Pecados.
(D) Regeneração da Fé e Renovação do Espírito.
(E) Purificação dos Pecados e Novo nascimento no Espírito 

Santo.

Prova
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37) De acordo com o n° 2288 do Catecismo da Igreja Católica, a 
vida e a saúde fisica são bens preciosos doados por Deus. 
Sendo assim, pode-se afirmar que o ser humano deve cuidar 
delas com equilíbrio, levando em conta as necessidades 
alheias e o bem

(A) social.
{B) corporal.
(C) comum.
(D) espiritual. 
{E) teológico.

38) Na constituição hierárquica da Igreja, compete aos Bispos o 
múnus de

(A) profetizar, anunciar e reger.
(B) admoestar, perdoar e santificar.
(C) pregar, orientar e ensinar.
(D) discernir, consolar e proclamar
(E) ensinar, santificar e reger.

39) Segundo o n° 1471 do Catecismo da Igreja Católica, como é 
chamada a remissão, diante de Deus, da pena temporal devida 
pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel 
bem-disposto obtém, em condições determinadas, pela 
intervenção da Igreja que, como dispensadora da redenção, 
distribui e aplica por sua autoridade o tesouro dos méritos 
de Cristo e dos santos?

(A) Confissão.
(B) Indulgência.
(C) Absolvição.
(D) Perdão.
(E) Reparação.

40) Qual é o documento elaborado pelo Concílio Vaticano II que 
verte sobre a Igreja, tem a intenção de oferecer a seus 
fiéis e a todo o mundo um ensinamento mais preciso sobre sua 
natureza e sua missão universal, e iluminar todos os homens 
com a claridade de Cristo que resplandece' na face da Igreja?

(A) Lux Aeternum.
(B) Fiat Lux.
(C) Christus Dominus.
{D) Lumen Gent ium.
(E) Dei Verbum.
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41) Prescreve o Catecismo da Igreja Católica, no n° 1290, que, 
nos primeiros séculos, a confirmação constitui, em geral, 
uma só celebração com o Batismo, sendo chamada por São 
Cipriano de um sacramento

42)

43)

(A) múltiplo.
(B) indelével.
(C) duplo.
(D) uno.
(E) especial.

De acordo com o Cân 1058 do Código de Direito Canônico, a 
faculdade de contrair matrimônio é de direito

(A) eclesiástico.
(B) romano.
(C) social.
(D) natural.
(E) espiritual.

De acordo com o n° 2284 do Catecismo da Igreja Católica, o 
escândalo é a atitude ou o comportamento que leva outrem a 
praticar o mal. Aquele que escandaliza torna-se o tentador 
do próximo, atenta contra a virtude e a retidão e pode 
arrastar seu irmão à morte

(A) eclesial.
(B) moral.
(C) social.
(D) espiritual.
(E) racional.

44) No número 36 do Catecismo da Igreja Católica, inspirado 
em Gênesis 1,27, a Igreja 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 criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia 
acolher a revelação de Deus. O ser humano possui esta 
capacidade por ser

(A) criado à imagem de Deus.
(B) filho de Deus.
(C) semelhante a Deus.
(D) feito de corpo e alma.
(E) criatura divina.
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45) De acordo com o Cân 1137 do Código de Direito Canônico, são 
legítimos os filhos concebidos ou nascidos de matrimônio 
válido ou

(A) putativo.
(B) consumado.
(C) notificado
(D) celebrado.
(E) autorizado

46) De acordo com o n° 2758 do Catecismo da Igreja Católica, a 
oração da Hora de Jesus, chamada com propriedade Sacerdotal, 
recapitula toda a Economia da criação e da salvação e 
inspira os grandes pedidos do

(A) Peregrino.
(B) Penitente.
(C) Pai-Nosso.
(D) Presbítero.
(E) Missionário

47) Conforme o n° 1259 do Catecismo da Igreja Católica, os 
catecúmenos que morrem antes de seu Batismo, seu desejo 
explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento de 
seus pecados e a caridade, garante-lhes a salvação que não 
puderam receber pelo

(A) acolhimento.
<B) rito.
(C) simbolismo.
(D) sacramento.
(E) conhecimento.

48) Em conformidade com o n° 1359 do Catecismo da Igreja 
Católica, a Igreja pode oferecer o sacrifício de louvor em 
ação de graças por tudo o que Deus fez de bom, de belo e de 
justo na criação e na

(A) vida.
(B) Igreja.
(C) humanidade.
(D) pessoa.
(E) comunidade.
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49) Em conformidade com o Código de Direito Canônico, cân 213, 
os fiéis têm o direito de receber dos pastores sagrados, 
dentre os bens espirituais da Igreja, principalmente os 
auxílios da palavra de Deus e dos

(A) círculos bíblicos.
(B) grupos eclesiais.
(C) sacramentos.
(D) seminários.
(E) retiros.

50) Qual é o documento elaborado pelo Concílio Vaticano II que 
verte sobre a Liturgia, relembrando os princípios e 
estatuindo as normas práticas para a renovação e o 
incremento da Liturgia?

(A) Sacrosanctum Concilium.
(B) Dei Verbum.
(C) Gaudium et Spes.
(D) Rerum Novarum.
(E) Optatam Totius.
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