
 

 
COMANDO DA AERONÁUTICA 
DEPARTAMENTO DE ENSINO 

CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO AO EAOT 2003 

 

PROVA DE DIREITO CANÔNICO PASTOR 

CÓDIGO 26 - VERSÃO A 

 

ATENÇÃO:  ABRA ESTA PROVA SOMENTE APÓS RECEBER ORDEM. 

 

DATA DE APLICAÇÃO:   28 DE JANEIRO DE 2003. 

 

 

PREENCHA OS DADOS ABAIXO. 

 

NOME DO CANDIDATO:___________________________________________ 

 

INSCRIÇÃO Nº:__________________________________________________ 

 
 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO: 
 

1) ESTA PROVA CONTÉM 40 QUESTÕES OBJETIVAS. CONFIRA SE SUA PROVA 
ESTÁ COM TODAS AS QUESTÕES IMPRESSAS E SE SÃO PERFEITAMENTE 
LEGÍVEIS; 

2) CONFIRA SE A VERSÃO DA PROVA CORRESPONDE À VERSÃO MARCADA NO 
CARTÃO-RESPOSTA; 

3) PREENCHA CORRETA E COMPLETAMENTE TODOS OS CAMPOS DO                 
CARTÃO-RESPOSTA (INCLUSIVE O CÓDIGO DA PROVA) COM CANETA DE 
TINTA PRETA OU AZUL; 

4) NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINAR O CARTÃO-RESPOSTA NO LOCAL INDICADO 
PARA ASSINATURA; 

5) A PROVA TERÁ A DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS, ACRESCIDAS DE MAIS 10 
(DEZ) MINUTOS PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA; E 

6) SOMENTE SERÁ PERMITIDO RETIRAR-SE DO LOCAL DE PROVA A PARTIR DA 
METADE DO TEMPO PREVISTO. 

 

 
 
 
 
 
 

BOA PROVA! 
 



 EAOT  2003 PROVA DE DIREITO CANÔNICO PASTOR – CÓDIGO 26 – VERSÃO "A" 2 

01 - A Sagrada Escritura: fonte de verdade, 
 

a) é obra de autores humanos. 
b) é a revelação de Deus escrita. 
c) é o Livro Sagrado dos judeus. 
d) foi ditada por Deus. 

 
 

02 - Com relação ao 2º momento constitutivo da Escritura, 
assinale a alternativa correta. 

 
a) Uma pessoa escreveu e Deus corrigiu o texto. 
b) Deus tornou infalíveis os redatores das Escrituras. 
c) Pessoas escreveram sob a influência inspiradora de Deus.  
d) O anjo de Deus ajudou na redação para que o escritor não 

errasse. 
 
 
03 - Assinale a alternativa que apresenta o 3º momento 

constitutivo da Escritura. 
 

a) Deus cuida da conservação dos Livros Sagrados. 
b) Os Livros Sagrados não sofrem alterações. 
c) Os livros da Escritura são reconhecidos pela comunidade 

como inspirados. 
d) A Escritura é guardada pelas autoridades religiosas. 

 
 

04 - Com relação à verdade na Escritura, assinale a opção 
correta. 

 
a) A Escritura não erra em nada. 
b) As imperfeições e inexatidões da Escritura são somente 

aparentes. 
c) A verdade na Bíblia está sempre orientada e dirigida à 

nossa salvação. 
d) A verdade da Bíblia é absoluta. 

 
 

05 - O Decálogo não é somente uma lei, mas o resultado de uma 
aliança entre Deus e Israel. Onde se encontra a confissão 
básica da fé de Israel? 

 
a) Dt 6 
b) Ex 24 
c) Gn 17 
d) Nm 6 

 
 

06 - Os Livros proféticos 
 

a) apresentam ações e palavras de pessoas que falavam em 
nome de Deus. 

b) tratam da magia e da adivinhação. 
c) contam a vida de videntes e magos. 
d) tratam do futuro do povo de Israel. 

 
 

07 - A “Introdução ao NT” trata dos/da 
 

a) primeiros escritos do NT. 
b) palestina, sua história, geografia, cultura. 
c) origem dos escritos do NT, sua compilação, autenticidade 

e transmissão. 
d) história e literatura judaica da época em que Jesus viveu 

na palestina. 
 
 

08 - Evangelho é a 
 

a) recompensa pela transmissão das boas novas do 
imperador. 

b) recompensa pela transmissão das boas novas de Jesus. 
c) boa-nova da salvação anunciada e realizada por Jesus. 
d) boa-nova escrita. 

 
 
 
 

09 - Existe uma questão chamada de “questão sinótica” porque 
 

a) Mateus, Marcos e Lucas apresentam a boa-nova de Jesus 
de maneira semelhante. 

b) Mateus, Marcos e Lucas apresentam diferenças. 
c) a disposição e o conteúdo dos sinóticos estão intimamente 

relacionados. 
d) os sinóticos foram elaborados a partir de fontes comuns, 

orais e escritas 
 
 

10 - O Evangelho de João 
 

a) é evangelho porque conta a atividade de Jesus como os 
outros. 

b) não é evangelho porque contradiz os evangelhos sinóticos. 
c) é evangelho incluído no cânon porque relata a mesma 

boa-nova de Jesus, assim como os sinóticos, ainda que de 
maneira diferente. 

d) é uma obra ligada ao pensamento religioso judaico de tipo 
gnóstico. 
 
 

11 - Os Atos dos apóstolos são 
 

a) uma apologia do apóstolo Paulo contra os cristãos 
judaizantes. 

b) uma tentativa de conciliar os cristãos provenientes do 
paganismo com os cristãos de tradição judaica. 

c) uma defesa dos cristãos da acusação de hostilidade contra 
o estado. 

d) o relato do testemunho da boa-nova de Jesus na época 
apostólica. 
 
 

12 - Quanto ao ato de fé, pode-se afirmar que 
 

a) é um dom de Deus e não depende do ser humano ter fé.  
b) a confissão de fé é uma tarefa do ser humano, pois não é 

Deus quem crê. 
c) é a resposta global do ser humano a Deus que lhe se 

revela e o salva. 
d) é um ato de confiança da razão humana que não 

consegue explicar tudo. 
 
 

13 - Qual é o sentido do verbo “crer”? 
 

a) É o ato de entrega a Deus com a certeza da recompensa 
ou remuneração. 

b) É ato de resposta e engajamento de toda a pessoa diante 
de Deus que interpela. 

c) É ato de fé em tudo o que se crê, as coisas humanas 
incompreensíveis e as divinas. 

d) É ter confiança em alguém e nas coisas que ele diz. 
 
 

14 - Qual é a diferença expressa no Credo Apostólico entre “creio 
em Deus” e “creio na Santa Igreja Católica” ? 

 
a) Não há nenhuma diferença pois todas as afirmações do 

credo devem ser cridas. 
b) Só é possível crer em Deus pois uma pessoa somente 

pode aderir a outra pessoa. 
c) Crer em Deus é crer na pessoa de Deus, crer na Igreja é 

crer numa obra de Deus. 
d) Só pode-se crer em Deus e não na Igreja. 
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15 - Fé e Igreja. 
 

a) O ato de fé é individual e não tem nada com as outras 
pessoas. 

b) O ato de fé é da Igreja como um todo e não de cada 
indivíduo. 

c) O ato de fé é da pessoa em Igreja, a qual recebe e 
transmite a fé. 

d) A fé é um dom do Espírito Santo e não tem nada com a 
Igreja. 
 
 

16 - Expressar a fé em comunhão com todos os crentes torna 
visível a unidade da Igreja. Com relação a esta afirmativa, 
assinale a alternativa correta. 

 
a) Todas as tradições cristãs têm a liberdade de expressar a 

fé a seu modo. 
b) A liberdade na interpretação e nas expressões da fé não 

pode ser limitada. 
c) Todos os cristãos devem expressar a fé da mesma 

maneira. 
d) Na diversidade das expressões deve ser sempre 

reconhecível a fé comum dos cristãos.  
 
 

17 - Como pensar a fé cristã na pluralidade de Religiões presentes 
no mundo? 

 
a) Fora da Igreja não há salvação. 
b) A Religião cristã é a única verdadeira, as outras são falsas. 
c) Todas as Religiões são igualmente verdadeiras. 
d) A salvação em Cristo não anula, mas a fortalece os outros 

caminhos de salvação. 
 
 
18 - O mistério de Deus Uno e Trino ou Tri-uno consiste na 
 

a) unidade de natureza e trindade de pessoas. 
b) unidade de pessoas e trindade de natureza. 
c) trindade de natureza e pessoas. 
d) unidade de natureza e pessoas. 

 
 

19 - Segundo a fé judaica, muçulmana e cristã, Deus é Pai, é 
clemente e misericordioso, é criador. Sendo assim, pode-se 
afirmar que o mundo 

 
a) foi feito por Deus em sete dias. 
b) teve origem de uma explosão inicial e evoluiu nas formas 

atuais. 
c) é obra da vontade livre de Deus que o fez do nada. 
d) e Deus são uma só coisa. 

 
 

20 - Deus, o mundo, a história. 
 

a) Deus criou o mundo e o entregou às leis da natureza. 
b) Deus criou o mundo e o entregou à livre vontade dos seres 

humanos. 
c) Deus criou um mundo bom que caiu no poder do mal. 
d) Deus criou o universo, o mantém na existência e conduz 

com sabedoria e amor. 
 
 

21 - A ação de Deus que sustenta tudo o que Ele criou se chama 
 

a) Previdência. 
b) Providência. 
c) Procedência. 
d) Processão. 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 - O mal que existe no mundo é 
 

a) conseqüência natural da criação de Deus. 
b) obra de satanás. 
c) obra da vontade dos seres humanos que agem dentro dos 

limites da criação. 
d) é conseqüência do acaso. 
 
 

23 - “Creio em Jesus Cristo” significa crer 
 

a) num homem extraordinário, o melhor que apareceu sobre 
a terra. 

b) no maior profeta da história religiosa da humanidade. 
c) no filho único de Deus nosso Senhor e Salvador. 
d) no único Deus que apareceu com semblante humano. 

 
 

24 - Jesus Cristo é o Verbo feito homem. Nele existem 
 

a) duas naturezas e uma só pessoa. 
b) duas naturezas e duas pessoas: a divina e a humana. 
c) duas naturezas e duas almas. 
d) uma natureza e uma pessoa. 

 
 

25 - Justificação, graça, fé e méritos. Com relação a estes termos, 
afirma-se que o ser humano 

 
a) é justificado pelas boas obras que ele faz. 
b) é justificado somente pela fé. 
c) é justificado pela graça de Deus e pela fé que o levam a 

agir bem.  
d) permanece sempre pecador. 

 
 

26 - O Espírito Santo é 
 

a) anjo de Deus que inspira os profetas. 
b) Deus com o Pai e o Filho. 
c) o enviado de Jesus para consolar e ajudar os discípulos. 
d) a pomba que desceu sobre Jesus no rio Jordão e o fogo 

de pentecostes sobre os discípulos. 
 
 

27 - A Igreja é 
 

a) uma instituição formada por pastores e fiéis que se reúnem 
para orar.  

b) uma realidade invisível formada por todos os verdadeiros 
crentes. 

c) a assembléia convocada por Deus para formar um povo 
que pertence a Deus. 

d) o conjunto das diferentes tradições cristãs.  
 
 
28 - Assinale a opção correta no que se refere às características 

da Igreja. 
 

a) É uma comunidade formada somente de santos. 
b) É a comunidade formada pelo Espírito de Deus para ser 

una, santa, católica e apostólica. 
c) É uma comunidade como as outras, formada de santos e 

pecadores. 
d) É a comunidade dos crentes. 

 
 

29 - Pertencem à Igreja visível, 
 

a) somente os católicos. 
b) somente os evangélicos. 
c) todos os que crêem em Jesus Cristo e foram batizados 

nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
d) todos os que querem se filiar a ela. 
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30 - Com relação à atual situação das Igrejas cristãs, assinale a 
alternativa correta. 

 
a) Devem continuar do jeito que estão porque cada uma 

procura anunciar Jesus. 
b) Devem continuar lutando para que a verdadeira Igreja 

prevaleça sobre as falsas. 
c) Devem mudar porque a divisão é contra a vontade de 

Cristo, um escândalo para o mundo e um prejuízo para o 
anúncio do Evangelho.  

d) É boa porque as Igrejas pentecostais crescem de número. 
 
 
31 - Escatologia é o/a 
 

a) estudo de juízo final, inferno, purgatório e paraíso. 
b)  revelação do êxito final do desígnio de Deus sobre os 

seres por ele criados.  
c) fim do mundo. 
d) livro do Apocalipse. 

 
 

32 - Pecado é 
 

a) qualquer transgressão de uma lei moral. 
b) ato moralmente negativo contra outra pessoa humana. 
c) opção por um projeto de vida contrário à vontade de Deus. 
d) qualquer ato humano que gera sentimento de culpa. 
 
 

33 - Moral do amor e da sexualidade: o matrimônio cristão. Quanto 
ao mesmo, pode-se afirmar que 

 
a) o amor é livre e não está sujeito a regras. 
b) qualquer relação sexual é lícita, desde que a outra pessoa 

concorde. 
c) relações sexuais são lícitas entre homens e mulheres, 

desde que sejam maiores de idade. 
d) as relações sexuais devem respeitar a dignidade, a 

liberdade e a felicidade das pessoas humanas envolvidas. 
 
 

34 - Política, economia, cultura e ética cristã. Sobre esses fatores, 
assinale a alternativa correta. 

 
a) É moral que cada país procure sempre seu próprio 

progresso. 
b) A política deve sempre procurar o crescimento econômico 

do próprio País. 
c) Os países ricos têm direito a exigir o pagamento das 

dívidas dos países devedores. 
d) O direito a uma vida digna exige a solidariedade entre 

todos os povos. 
 
 
35 - Sobre conflitos, violência e mudanças sociais perante a ética 

cristã, assinale a alternativa correta. 
 

a) Nunca são lícitos conflitos sociais e violência, pois a paz 
social é o bem maior. 

b) É atitude moral exigir a justiça social e agir para       
instaurá-la. 

c) Os direitos sociais adquiridos devem ser sempre 
defendidos. 

d) Os bens e as riquezas são de quem as ganhou. 
 
 

36 - Guerra e Paz. Quanto a elas, pode-se afirmar que 
 

a) quem quiser construir a paz prepare a guerra. 
b) é justo fazer guerra pelos interesses da pátria.  
c) não existe guerra justa.  
d) é justa somente a guerra em defesa da pátria. 
 
 
 
 
 
 

37 - O império romano era intolerante diante 
 

a) de qualquer religião estrangeira. 
b) do cristianismo. 
c) do judaísmo tardio. 
d) das religiões mesopotâmicas. 

 
 
38 - O Edito de Milão, assinado em 313, por Constantino e Licínio, 

dá aos cristãos, 
 

a) muitos privilégios. 
b) liberdade religiosa. 
c) muitas vantagens políticas. 
d) o direito de constituírem a “religião oficial”. 

 
 
39 - O Deus que nos fala através da Bíblia é 
 

a) distante e imutável. 
b) solidário com os sobrecarregados e oprimidos. 
c) amigos dos piedosos, seguros de si e poderosos. 
d) o Juiz implacável. 

 
 
40 - O agir do cristão deve orientar-se 
 

a) pela educação recebida. 
b) pela sua consciência. 
c) pela vida e ação de Jesus Cristo. 
d) por afirmações dogmáticas. 
 
 
 
 
 
 
 

 


