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PORTUGUÊS I 
 

As questões de 01 a 03 referem-se ao texto abaixo. 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

9 
 

11 
 

13 
 

15 
 

17 
 

19 
 

21 
 

23 

“A violência urbana é uma enfermidade contagiosa. 
Embora possa acometer indivíduos vulneráveis em todas 
as classes sociais, é nos bairros pobres que ela adquire 
características epidêmicas. 

A prevalência varia de um país para outro e entre 
cidades de um mesmo país, mas, como regra, começa nos 
grandes centros urbanos e se dissemina pelo interior. A 
incidência nem sempre é crescente, mudança de fatores 
ambientais e medidas mais eficazes de repressão, por 
exemplo, podem interferir em sua escalada. 

As estratégias que as sociedades adotam para 
combater a violência flutuam ao sabor das emoções, 
raramente o conhecimento científico sobre o tema é levado 
em consideração. Como reflexo, a prevenção das causas e 
o tratamento das pessoas violentas evoluíram muito pouco 
no decorrer do século 20, ao contrário dos avanços 
ocorridos no campo das infecções, câncer, diabetes e 
outras enfermidades. 

A agressividade repulsiva é conseqüência de 
perturbações nos mecanismos biológicos de controle 
emocional. Tendências agressivas surgem em indivíduos 
com dificuldade adaptativas que os tornam despreparados 
para lidar com as frustrações de seus desejos.” 

(Dráuzio Varella) 
 
01. A expressão como regra (linha 6) evidencia que a violência 

urbana 
 
A) é um fenômeno localizado essencialmente nos grandes 

centros urbanos. 

B) origina-se nos grandes centros urbanos e é não vista 
apenas como fenômeno localizado. 

C) é um fenômeno social genérico. 

D) processa-se entre cidades de um mesmo país. 

E) começa nos grandes centros urbanos e se dissemina pela 
sua circundância. 

 

02. Indivíduos vulneráveis (linha 2) significa que 
 

A) não são todos os indivíduos de toda classe social que 
podem ser acometidos de violência. 

B) algumas classes sociais passam pelo problema da violência. 

C) apenas os indivíduos da periferia são violentos. 

D) os indivíduos doentes podem desenvolver um caráter 
agressivo. 

E) os indivíduos das grandes cidades podem desenvolver um 
caráter violento. 

 
03. A segunda oração do primeiro parágrafo pode ser iniciada, 

também, por: 
 
A) de modo que. 

B) ainda que. 

C) porquanto. 

D) enquanto. 

E) para que. 

As questões de 04 a 06 referem-se ao texto seguinte. 
 
VERSOS ÍNTIMOS 
 
Vês?! Ninguém assistiu ao formidável 
Enterro de tua última quimera. 
Somente a ingratidão – esta pantera –  
foi tua companheira inseparável. 
 
Acostuma-te à lama que te espera! 
O homem, que, nesta terra miserável, 
Mora, entre feras, sente inevitável 
Necessidade de também ser fera. 
 
Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 
O beijo, amigo, é a véspera do escarro. 
A mão que afaga é a mesma que apedreja. 
 
Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 
Apedreja essa mão vil que te afaga, 
Escarra nessa boca que te beija! 

(Augusto dos Anjos)  
 
 
 
04. Se no verso “Acostuma-te à lama que te espera” o 

pronome pessoal fosse de 3ª pessoa do singular, o verso 
seria escrito:  

 

A) Acostume-se à lama que o espera. 

B) Acostuma-se à lama que lhe espera. 

C) Acostume-te à lama que o espera.  

D) Acostume-se à lama que lhe espera. 

E) Acostuma-se à lama que o espera. 
 
05. Modificando os verbos nos dois primeiros versos do poema, 

a única forma incorreta é: 
 

A) Vê?! Ninguém viu o formidável / Enterro de sua última 
quimera. 

B) Vês?! Ninguém foi ao formidável / Enterro de tua última 
quimera. 

C) Vês?! Ninguém presenciou ao formidável / Enterro de tua 
última quimera. 

D) Olha?! Ninguém compareceu ao formidável / Enterro de sua 
última quimera. 

E) Olhas?! Ninguém estava no formidável / Enterro de tua 
última quimera. 

 
06. Em qual das opções a seguir há uma afirmação incorreta 

acerca do poema? 
 

A) O último verso da 3ª estrofe reproduz um sentido dualista 
antagônico. 

B) O verbo assistir (1ª estrofe) é transitivo indireto.  

C) A expressão amigo (3ª estrofe) é um vocativo. 

D) A última oração do último verso é subordinada substantiva. 

E) De forma geral, o poema reproduz um sentimento de 
pessimismo e negatividade diante da vida. 
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As questões de 07 a 09 referem-se ao texto seguinte. 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

“Só Deus sabe quantas vezes mergulho no sono com a 
esperança de nunca mais despertar; e, pela manhã, quando 
arregalo os olhos e torno a ver o sol, sinto-me 
profundamente infeliz. Oh! se eu pudesse mudar de humor, 
entregar-me ao tempo, a isto ou àquilo, ao insucesso de 
uma iniciativa qualquer, ao menos o fardo dos meus 
aborrecimentos não pesaria tanto. 

(Goethe)
 

07. Se o verbo entregar (linha 5) estivesse no futuro do 
pretérito, a escrita correta seria 
 

A) entregar-me-ei. 

B) entregar-me-ia. 

C) entregaria-me. 

D) entregá-me-ia. 

E) entregava-me. 
 
08. O autor diz: “Oh! se eu pudesse mudar de humor, entregar-

me ao tempo, a isto ou àquilo, ao insucesso de uma 
iniciativa qualquer.” A afirmação pode ser sintetizada pela 
expressão: 

 
A) Às vezes, o movimento das coisas singelas vale mais. 
B) Quase nada nesta vida importa. 
C) As coisas simples também não têm importância. 
D) O mundo é apenas este que vemos e que podemos tocar. 
E) É preciso estar em sintonia com o tempo. 
 

09. O se (linha 4) introduz uma oração com idéia de 
 

A) conformidade. 

B) comprometimento. 

C) condição. 

D) confissão. 

E) adversidade. 

 
10. Em que alternativa o termo que está empregado com 

função sintática diferente da função dos demais? 

 
A) Os líderes da indústria fonográfica mundial ainda não 

conseguiram encontrar uma forma eficiente de impedir o 
crescente downloads de músicas pela internet, que se 
tornou epidêmico entre os adolescentes de todo o mundo. 

B) Nunca houve nada fácil, e nunca foi diferente da situação 
que enfrentamos hoje. 

C) É uma modalidade que está em expansão. Dá segurança 
para o locador, o inquilino e a imobiliária. 

D) Uma pedagoga ajuda a entender os pequenos clientes com 
dificuldades de visão, que adoram armações com 
personagens como Barbie e Bob Esponja. 

E) Saber o grau de realidade e fantasia na obra de Dan Brown, 
que agora chega ao cinema, torna tudo ainda mais intrigante 
e divertido. 

As questões 11 e 12 referem-se ao texto seguinte. 
 
1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

9 

“Quem pratica corrida costuma ser aconselhado a trocar 
os tênis freqüentemente. Muitos maratonistas acreditam que 
o mesmo par sirva para no máximo duas corridas. Depois 
disso, deve ser descartado. Uma tese de mestrado realizada 
na Escola de Educação Física e Esporte da USP demonstra 
que a durabilidade do calçado é maior do que se imagina. 
Mesmo após 300 quilômetros, quase sete vezes o percurso 
de uma maratona, os tênis analisados continuaram 
apropriados ao atletismo.” 

(Época, jul. 2005) 
 
11. Dadas as afirmativas, 
 

I. No primeiro período, há um sujeito indeterminado.  

II. No segundo período, há uma oração subordinada 
substantiva objetiva direta. 

III. A expressão de mestrado (linha 4) é um complemento 
nominal.  

IV. No último período, há uma oração subordinada 
adverbial concessiva.  

 
verifica-se que 
 
A) uma é falsa. 

B) duas são verdadeiras. 

C) três são falsas. 

D) todas são verdadeiras. 

E) todas são falsas. 
 
12. No quarto período, há uma oração 
 
A) subordinada adverbial consecutiva. 

B) subordinada substantiva subjetiva. 

C) subordinada substantiva objetiva indireta. 

D) subordinada adverbial comparativa. 

E) subordinada adverbial temporal. 
 
13. Os períodos seguintes, embora desordenados, constituem 

um texto. Indique a alternativa que apresenta a exata 
seqüência, considerando a ordem lógica dos fatos. 

 
(      ) Os cientistas ainda não têm explicação para o 

achado. Há apenas especulações. 

(      ) Além de estarem menos vulneráveis à doença, as 
que gostavam de atividades intensas, como praticar 
esporte de aventura, apresentavam menos ansiedade 
e depressão. 

(      ) Indivíduos que se arriscam em atividades radicais 
parecem estar mais bem protegidos do mal de 
Parkinson. 

(      ) A pesquisa analisou as personalidades de 212 
pessoas, metade delas portadora da doença. 

(      ) Essa é a conclusão de um trabalho feito na University 
College, de Londres, na Inglaterra. 

 
A) 5 – 4 – 1 – 3 – 2  

B) 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

C) 4 – 5 – 1 – 2 – 3  

D) 3 – 2 – 5 – 4 – 1  

E) 2 – 4 – 3 – 1 – 5  
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As questões de 14 a 16 referem-se ao texto seguinte. 
 
1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

“Vale na operação fantástica de caça aos exploradores 
de ambulâncias aquela velha máxima do quanto mais se 
remexe, mais podre vem à tona. Descobriram, desta feita, o 
livro-caixa dos sanguessugas, a contabilidade secreta de 
quem leva o quê, quanto e como na desavergonhada 
operação de desvio de recursos via aquisição dos veículos 
pelas prefeituras. Os números fazem lembrar outra boca de 
saques, o famigerado mensalão.” 

(Dinheiro, maio 2006) 
 
 
14. A expressão desta feita (linha 3) classifica-se como adjunto 

adverbial de                                                       
 
A) tempo. 

B) concessão. 

C) conformidade. 

D) finalidade. 

E) comparação. 

 
15. Dadas as assertivas, 
 

I. Os termos em negrito são formados, respectivamente, 
pelos processos de justaposição, hibridismo e 
derivação parassintética.  

II. Há uma violação à regência verbal no último período. 

III. A expressão dos sanguessugas (linha 4) é um adjunto 
adnominal.  

IV. A expressão dos veículos (linha 6) é um complemento 
nominal.  

 
verifica-se que 
 

A) há duas falsas. 

B) há três falsas. 

C) todas são falsas. 

D) há apenas uma falsa. 

E) a I e a III são falsas. 

 

16. As expressões de caça, aos exploradores e de 
ambulâncias, no primeiro período, são, respectivamente, 

 

A) adjunto adnominal – objeto indireto – complemento nominal. 

B) aposto – adjunto adnominal – objeto indireto. 

C) complemento nominal – adjunto adnominal – adjunto 
adnominal. 

D) complemento nominal – complemento nominal – 
complemento nominal. 

E) adjunto adnominal – complemento nominal – adjunto 
adnominal. 

 
 
 
 

17. Qual a conjunção que preenche, de forma coerente, a 
lacuna do período seguinte? 

 

“Pelé já passou da idade de estar em campo, ______, com 
a certeza que nenhuma equipe tem antes da hora, ele vai brilhar 
na Alemanha.” 
 
A) por conseguinte 

B) embora 

C) mas 

D) por isso 

E) logo 

 
18. Qual a alternativa que justifica o emprego da vírgula após o 

substantivo catedral, no período seguinte? 
 

“Colônia é a cidade da magnífica catedral, construída em 
650 anos, e por onde vão passar as seleções de Angola e 
Portugal.” 

(Istoé, abr. 2006) 
 

A) Separa o sujeito do predicado. 

B) Separa a oração adjetiva da principal. 

C) Separa o predicado do adjunto adverbial. 

D) Separa a oração adverbial da principal. 

E) Separa orações intercaladas. 

 
19. Nos períodos seguintes,  
 

I. Sílvio deu-me uma grande notícia. 

II. Repentinamente deu-se a catástrofe. 

III. Dei com a cara em cima dele. 

IV. Os pais deram tudo o que tinham aos filhos. 
 
qual o valor expressado pelo verbo dar? 
 
A) ação – acontecimento – acontecimento – ação 

B) ação – acontecimento – ação – ação 

C) acontecimento – ação – acontecimento – ação 

D) acontecimento – acontecimento – acontecimento – ação 

E) ação – ação – ação – acontecimento 

 
20. Qual o sinal de pontuação que mais se ajusta após a 

palavra humano, no texto seguinte? 
 

“O medo de sentir dor ainda traumatiza o ser humano ( ) 
todavia, essa escolha tem sido feita por um número cada vez 
maior de pacientes.” 
 
A) dois-pontos 

B) ponto-e-vírgula 

C) reticências 

D) travessão 

E) ponto final 
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CONHECIMENTOS GERAIS I 
 
21. Integrado ao mercado global, dominado por transnacionais, 

o Brasil pauta sua economia pela modernização tecnológica, 
o que significa automação e informatização de atividades. 
Daí o desemprego estrutural, que se soma à antiga 
escassez de trabalho próprio do subdesenvolvimento.        
Outras causas concorrem para o desemprego no Brasil, em 
decorrência de receitas neoliberais postas em prática no 
país: 

 
I. a reestruturação do Estado Brasileiro, por meio de 

ampla reforma administrativa que tem reduzido o 
número de empregos públicos. 

II. o processo de privatização, que implica a 
reestruturação de empresas e a dispensa de 
trabalhadores considerados ociosos. 

III. a abertura comercial e a conseqüente concorrência de 
produtos estrangeiros no mercado interno, prejudicando 
os segmentos pouco competitivos do país. 

  
A(s) causa(s) verdadeira(s) é(são): 
 
A) I. 

B) I e II. 

C) I e III. 

D) III. 

E) I, II e III. 
 

22. Na regionalização brasileira, proposta por Pedro Pinchas 
Geiger desaparecem os limites que separam os Estados. 
Além disso, veja outras modificações que ela apresenta com 
relação à divisão do IBGE, exceto: 

 
A) O sul de Mato Grosso e de Tocantins está agrupado ao 

complexo regional do Centro-Sul, por causa de suas 
relações de dependência econômica.  

B) O norte de Minas Gerais passa a compor o complexo do 
Nordeste por ser uma área com características econômicas 
e naturais semelhantes: clima semi-árido e pobreza, 
fazendo parte até do Polígono das Secas. 

C) A porção oeste (ocidental) do Maranhão passa a integrar o 
complexo regional da Amazônia pela sua afinidade 
econômica extrativista (da Mata dos Cocais). 

D) Definiu os três grandes complexos regionais brasileiros: A 
Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. 

E) O grande complexo do Nordeste apresenta pequena 
população absoluta e relativa, além de sua economia ter 
como base o extrativismo mineral e vegetal. 
 

23. A pecuarização em detrimento do cultivo da cana-de-açúcar        
tem propiciado a liberação de mão-de-obra, o que tem feito        
aumentar o número de migrantes, tornando a Microrregião        
uma área de evasão populacional. A Microrregião em        
referência é a 

 
A) de Traipu. 

B) do Litoral Norte. 

C) do Sertão do São Francisco. 

D) da Mata Alagoana. 

E) dos Quilombos. 

24. “No Brasil, a indústria automobilística é uma considerável 
geradora de desemprego. Sabe-se que a Volkswagen, em 
São Bernardo do Campo, que chegou a empregar 40 mil 
pessoas, atualmente tem apenas 17 mil funcionários”.        
Com base no texto, pode-se concluir: 
 

A) a principal causa de desemprego no setor automobilístico foi 
a prioridade dada ao transporte ferroviário em nosso país. 

B) as férias coletivas nas grandes montadoras do ABCD 
paulista solucionaram o problema das demissões. 

C) ao ser demitido, o trabalhador mais idoso e com mais 
experiência é mais facilmente reintegrado ao mercado de 
trabalho. 

D) a linha de montagem robotizada, em São Paulo, provoca um 
excedente de mão-de-obra que mais cedo ou mais tarde 
será demitida. 

E) a indústria de bens de consumo duráveis, implantada no 
governo de Juscelino Kubitschek teve a participação apenas 
de capital nacional, com destaque para o setor 
automobilístico. 
 

25. Recentemente o controle dos recursos naturais no Brasil, 
quanto à sua exploração, foi estabelecido em cerca de 20% 
do território, pelo Ministério do Meio Ambiente, com a 
criação de corredores ecológicos, que se destinam a 

 

A) controlar a exploração de recursos naturais, assegurando a 
conservação da biodiversidade das florestas. 

B) isolar áreas indígenas, delimitando as terras invadidas por 
posseiros e garimpeiros. 

C) impedir a alteração das reservas naturais, em propriedades 
particulares, pelo aumento da tributação do Imposto 
Territorial Rural. 

D) reunir, regulamentar e proteger o funcionamento apenas dos 
parques nacionais da Amazônia. 

E) viabilizar a desapropriação de trechos de Mata Atlântica, 
para implantação de estações ecológicas. 

 
26. A expansão marítimo-comercial produziu inúmeras 

transformações, contribuindo para acelerar a transição 
feudalismo/capitalismo. Dadas as proposições seguintes, 

 
I. Modificações no comércio europeu, que se constituíram 

em autêntica “Revolução Comercial’. 

II. Fortalecimento dos Estados Nacionais Europeus que 
passaram a intervir de forma crescente na economia, 
através das práticas mercantilistas. 

III. Desenvolvimento do tráfico de escravos da África para 
a América, devido à organização da produção no Novo 
Mundo ter-se baseado, fundamentalmente, no trabalho 
compulsório. 

IV. Extermínio de grupos e nações indígenas na América. 

V. Europeização das áreas conquistadas. 
 

verifica-se que 
 
A) apenas as III, IV e V estão corretas. 

B) apenas as I, IV e V estão corretas. 

C) todas estão corretas. 

D) todas estão erradas. 

E) apenas as II, IV e V estão corretas. 
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27. As afirmativas abaixo sobre o Processo de Independência 
do Brasil, estão corretas, exceto: 

 
A) O caráter elitista e a participação do príncipe regente no 

processo de emancipação política brasileira foram 
peculiares entre todas as lutas libertadoras hispano-
americanas.  

B) No Brasil, o processo elitista das lutas políticas retardou 
consideravelmente a organização das classes populares. 

C) A emancipação ia sendo encaminhada num acordo das 
elites com o regente, procurando-se fazê-la pacificamente e 
sem a participação popular.  

D) O Partido Brasileiro não conseguiu de D. Pedro decisivo 
apoio. 

E) Após D. Pedro receber o título de Defensor Perpétuo do 
Brasil e de ele mesmo convocar a Primeira Assembléia 
Constituinte, a separação estava praticamente assegurada.  

 

28. A escravidão passou a ser alvo, a partir da década de 1860, 
de uma crescente e viva campanha abolicionista. Nesse 
sentido, dadas as proposições seguintes, 

 

I. Os abolicionistas viam a necessidade de serem criadas 
fórmulas de integração do negro à sociedade após a 
abolição. 

II. A partir de 1880, o movimento abolicionista se 
intensificou. 

III. Em 28 de setembro de 1885, o imperador sancionou a 
lei Saraiva-Cotegipe, mais conhecida como Lei dos 
Sexagenários. 

IV. A abolição acarretou, uma crise para a economia 
brasileira. 

V. Em termos políticos, o fim da escravidão abalou a 
influência dos senhores de terras e de escravos e 
contribuiu decisivamente para o desgaste da 
monarquia. 

 

verifica-se que estão corretas 

 
A) I, III e IV. 

B) III e IV. 

C) I, II e IV. 

D) I, II, III e V. 

E) III, IV e V. 

 

29. Governador de Alagoas que durante sua administração 
construiu o Instituto Penal Santa Luzia e o quartel do Corpo 
de Bombeiros, no bairro do Trapiche da Barra: 

 

A) Luiz de Souza Cavalcante 

B) João Batista Tubino 

C) Antonio Semeão Lamenha Filho 

D) Divaldo Suruagy 

E) Afrânio Salgado Lages 

30. Considere as realizações da História de Alagoas, abaixo 
relacionadas. 

 

I. Criação dos cursos de oficiais da Polícia Militar. 

II. Construção do Corpo de Bombeiros em Arapiraca. 

III. Construção do Corpo de Bombeiros no bairro do 
Trapiche. 

IV. Construção do Centro Educacional no bairro do Farol. 

V. Criação do Instituto de Tecnologia e Pesquisa Aplicada. 

 

Essas realizações colocadas na ordem cronológica correta são: 

 

A) III, V, II, I, IV. 

B) IV, I, V, III, II. 

C) III, I, V, IV, II. 

D) I, II, III, V, IV. 

E) II, V, IV, I, III 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31. Além de por fim as perseguições, a conversão de 

Constantino trouxe algumas conseqüências imediatas para 
a igreja. Assinale a única alternativa que não pode ser 
classificada como resultante desse fato. 

 
A) O uso do incenso e de vestes suntuosas por parte dos 

sacerdotes. 

B) O surgimento do movimento franciscano. 

C) O uso de templos para os cultos. 

D) A realização de concílios para unificar o pensamento 
teológico da igreja. 

E) O ingresso de um grande número de cristãos nominais. 
 

32. Alguns fatos na vida de Lutero foram decisivos para a sua 
reflexão teológica, entre eles: 

 
I. A queda de um raio durante uma tempestade. 

II. O estudo da carta aos Romanos. 

III. Sua difícil infância, especialmente a educação rígida 
que recebeu dos pais. 

IV. O ambiente do mosteiro dominicano em que ingressou. 

V.  Sua participação nas cruzadas. 
 

verifica-se que 
 
A) II e III estão corretos. 

B) II, III e IV estão corretos 

C) I, II e III estão corretos. 

D) I, II, III e IV estão corretos. 

E) Todas estão corretos. 
 

33. No texto: “Paulo descreve o nascimento de Jesus como 
ocorrido na “plenitude dos tempos” (Gl 4:4). Aquele 
momento reunia algumas condições favoráveis para a 
chegada do Messias. A língua _________ havia-se tornado 
“universal”; a cultura _________ unificava o modo de 
pensar; o judaísmo, apesar de dividido, mantinha viva a 
esperança _________; a política do império _________ em 
relação aos povos dominados favorecia a religião de cada 
povo”. As palavras que preenchem corretamente as lacunas 
são: 

  
A) hebraica – helênica – farisaica – romano. 

B) grega – romana – de libertação – persa. 

C) grega – helênica – messiânica – romano. 

D) aramaica – helênica – messiânica – romano. 

E) latina – romana – de libertação – persa. 
 
34.  Dentre os grupos que foram responsáveis pela  preservação 

dos  textos do antigo testamento, podemos destacar os 
Sopherim e os Massoretas, sendo esse  segundo grupo 
responsável pela 

 
A) conservação por escrito da tradição oral. 

B) preservação da tradição dos escribas. 

C) instituição da Midrash como forma de ensino. 

D) formação do primeiro texto talmúdico. 

E) manutenção do judaísmo no período inter-bíblico. 

35. Assinale a alternativa correta. 
 
A) Saul, membro da tribo de Judá, foi o primeiro rei de Israel. 

B) Davi ocupou a cidade de Jerusalém conquistada por Josué 
durante a ocupação da terra de Canaã. 

C) A atitude de Roboão provocou a divisão do reino de Israel. 

D) Samuel apoiou o desejo do povo de Israel de escolher um 
rei para governá-los. 

E) Entre os reis que promoveram um avivamento espiritual no 
seio de Israel destacam-se: Josias e Acabe. 

 
36. No texto: “As formas de governo eclesiástico podem ser 

divididas em três grandes categorias – 1. O sistema 
_________ que tem um governo exercido por uma categoria 
distinta de oficiais considerada um sacerdócio; a autoridade 
final para a tomada de decisões encontra-se fora da igreja 
local; 2. O sistema _________ que tem um governo 
exercido por um conselho que dirige a igreja local; 3. O 
sistema _________ que tem a autoridade final baseada na 
congregação local.” As palavras que completam 
corretamente as lacunas são:   

 
A) presbiteriano – congregacional – episcopal. 

B) episcopal – congregacional – presbiteriano. 

C) congregacional – presbiteriano – episcopal. 

D) congregacional – episcopal – presbiteriano. 

E) episcopal – presbiteriano – congregacional 

 
37. A carta aos Romanos é chamada por muitos de “a 

constituição da fé cristã” devido a sua importância. 
Considerando as sentenças abaixo, 
 
I. Agostinho e Lutero converteram-se sob a influência da 

mensagem da epístola aos Romanos. 

II. Entre os temas apresentados pela carta aos Romanos 
se destaca a justificação pela fé. 

III. O amanuense desta carta é Tércio (Rm 16:22).   

IV. A salvação que uma pessoa recebe através de Jesus 
Cristo é vista como reconciliação do pecador com Deus 
(Rm 5:1-21). 

 
verifica-se que 

 
A) I, III e IV estão corretas. 

B) II, III e IV estão corretas. 

C) todas estão corretas. 

D) I e II estão corretas. 

E) III e IV estão corretas. 
 

38.  Dentre os fatores determinantes para que eclodisse a 
Revolução Macabéia, podemos destacar o seguinte: 
 

A) Profanação do santuário, com a construção de um altar a 
Zeus. 

B) Desaparecimento do Hebraico como língua oficial na 
Palestina. 

C) Influência da Religião aprendida no cativeiro babilônico. 

D) Crescimento acelerado das comunidades ascéticas. 

E) Proliferação dos partidos político-religiosos na palestina. 
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39. Observando as sentenças abaixo, 
 
I. Entre os apóstolos aparecem membros de grupos com 

posições políticas opostas, tais como Simão e Mateus. 

II. O escolhido para o lugar de Judas foi Barsabás (At 1). 

III. Entre os apóstolos aparecem algumas duplas de 
irmãos, entre elas: Pedro e André, João e Tiago.   

IV. A palavra apóstolo significa autoridade. 

 
verifica-se que 
 
A) I e IV estão corretas. 

B) II e III estão corretas. 

C) I e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

E) II, III e IV estão corretas. 

 
40. Observando o mapa abaixo, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
identifique a cidade de onde Paulo partiu e para onde retornou 
em sua primeira viagem missionária, assinalada com o nº 1 no 
mapa. 
  
A) Jerusalém. 

B) Éfeso. 

C) Antioquia. 

D) Roma. 

E) Alexandria. 

 

41. No texto: “Liderar implica três passos: o primeiro é 
_________; pode ser definido como a arte de fazer com que 
as coisas aconteçam. O segundo passo é _________; 
nesse momento, o líder será uma espécie de coordenador 
acompanhando de perto a ação do grupo. O terceiro passo 
é _________; tal ação nos permite realizar um trabalho mais 
efetivo, devendo ser feita a partir dos objetivos traçados”. As 
palavras que preenchem corretamente as lacunas são: 

  
A) planejar – reunir – aconselhar. 

B) planejar – executar – avaliar. 

C) ordenar – reunir – avaliar. 

D) organizar – executar – aconselhar. 

E) organizar – reunir – cobrar. 

42. Observando as sentenças abaixo, 
 
I. O termo hermenêutica significa declarar, anunciar, 

interpretar, esclarecer e, por último, traduzir. Significa 
que alguma coisa é tornada compreensível ou levada à 
compreensão. 

II. A regra áurea da hermenêutica ensina que a Escritura é 
explicada pela Escritura. A Bíblia interpreta a própria 
Bíblia. 

III. A crítica textual se propõe determinar a exatidão das 
palavras e dos textos. 

IV. Não há qualquer uso do termo hermenêutica nas 
Escrituras Sagradas. 

 
verifica-se que 
 
A) I e IV estão corretas. 

B) II e III estão corretas. 

C) I e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

E) II, III e IV estão corretas. 
 
43.  Dentre as características da literatura apocalíptica, quanto à 

forma, podemos destacar a pseudonímia, que teve como 
fator motivador de seu surgimento a 

 
A) necessidade de se esconder a identidade do autor das 

autoridades opressoras. 

B) a necessidade de aumentar o misticismo característico do 
texto. 

C) a importância de se concentrar o foco do leitor na 
mensagem e não no autor. 

D) a necessidade de dar autoridade ao escrito, usando a 
identificação de alguém de prestígio, a fim de que o texto 
fosse lido. 

E) salientar o caráter dramático da revelação. 
 
44.  A Alta Crítica, é um movimento que faz a crítica do texto 

bíblico considerando ___________ ao passo que a baixa 
crítica concentra a sua atenção no aspecto ___________ 

 
A) autoria e integridade dos textos bíblicos –   da restauração 

do texto original a partir das cópias imperfeitas que 
chegaram a nós. 

B) a questão das contradições existentes –  da formação 
canônica. 

C) a questão da formação canônica – das aparentes 
contradições. 

D) a busca pela fonte primária – das possíveis fontes 
secundárias que compuseram o texto. 

E) a restauração do texto original, a partir das cópias 
imperfeitas que chegaram  a nós –  da autoria e integridade 
do texto traduzido. 

 
45.  Uma das tarefas mais meticulosas da história da Igreja se 

refere ao processo de formação do cânon do Novo 
Testamento. Dentre os critérios observados nesse trabalho 
de seleção dos livros, podemos destacar o seguinte critério 
como crucial: 

  
A) apostolicidade. 
B) unicidade. 
C) coerência com os demais escritos. 
D) aceitação pelos Pais da Igreja. 
E) livre circulação entre as comunidades de Fé. 
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46.  Dentre os métodos de interpretação do Apocalipse, 
podemos destacar o método preterista que entende a  
narrativa do apocalipse como ___________. 

 
A) uma narrativa que teve seu acontecimento nos 17 primeiros 

séculos da Era Cristã 

B) uma narrativa que se encaixa perfeitamente nos diferentes 
momentos da história pretérita da humanidade 

C) uma narrativa cujos fatos transcorreram nos primeiros 
séculos da Era Cristã 

D) uma narrativa que tem seu conteúdo apenas como realidade 
profética e futura 

E) uma narrativa que contempla o passado, o presente e o 
futuro 

 
47.  Durante a perseguição imposta pelo imperador Décio (249 

A.D.), muitos cristãos sucumbiram diante das perseguições. 
No entanto, após o momento de debilidade, muitos que 
caíram desejaram retornar para a Igreja; esse desejo gerou 
grande polêmica quanto a “questão dos caídos”. Nesse 
debate, dois líderes se destacaram, Cipriano de Cartago 
que ___________ e Novaciano de Roma que ___________. 

 

A) defendia a readmissão dos caídos –  não aceitava a 
readmissão dos caídos 

B) não aceitava a readmissão dos caídos – defendia a 
readmissão dos caídos 

C) defendia que os caídos fossem denominados hereges –  
defendia o perdão condicionado as indulgências 

D) defendia o banimento da sociedade para os caídos – exigia 
pena capital para os caídos 

E) defendia a excomunhão até dos familiares dos caídos – via 
a queda como algo pessoal e sem implicações para a vida 
familiar 

 
48.  Os termos Trindade e da Triunidade podem ser 

compreendidos, respectivamente, como 
 

A) tríplice manifestação de Deus – tríplice modo de existência 
de Deus. 

B) tríplice modo de existência de Deus – tríplice manifestação 
de Deus. 

C) tríplice manifestação de Deus – a unificação de três deuses 
distintos. 

D) tríplice manifestação divina – tríplice manifestação dos 
decretos divinos. 

E) tríplice modo de Deus existir – unificação da tríplice 
personalidade de Deus. 

 
49.  Dentre os diferentes termos apresentados na Bíblia 

referente à obra de salvação, a expressão justificação pode 
ser entendida como 

 
A) o ato de Deus em declarar o inocente o pecador. 

B) o ato de Deus ao  regenerar o pecador. 

C) o ato de Deus em prover a segurança eterna quanto à 
salvação. 

D) o ato de Deus no qual nasce no coração do pecador o 
arrependimento  que leva a fé. 

E) o ato de Deus, no qual, pelo seu Espírito, ele inicia o 
processo de santificação, que  culminará com a glorificação. 

50. Dentre as diferentes teorias da expiação, encontramos a 
teoria do resgate que advoga que 

 
A) a morte de Cristo, devido a sua perfeição, foi a única oferta 

que poderia satisfazer a afronta sofrida por Deus, por conta 
do pecado. 

B) a morte de Cristo não teve valor vicário algum, sendo 
apenas a morte de um mártir por uma boa causa. 

C) a morte de Cristo estaria produzindo em nós, acima de tudo 
uma influência moral. 

D) a morte de Cristo foi o preço ao diabo para a libertação de 
todas as almas que estavam por causa do pecado sob o 
domínio de satanás. 

E) a morte de Cristo teve caráter vicário mas não substitutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


