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PORTUGUÊS I 
 
 

As questões 01 e 02 referem-se ao texto seguinte. 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

9 
 

11 
 

13 
 

15 

“Meio fora de moda nos dias de hoje, o filósofo Karl 
Marx cunhou frases antológicas. Uma delas dizia que a 
humanidade não se coloca problemas que não possa 
resolver. Tomara que esteja certo. A indústria farmacêutica, 
os governos e os planos de assistência médica têm diante 
de si uma equação que parece sem solução – e dela 
depende a saúde da população mundial. De um lado, está 
a impressionante evolução tecnológica de medicamentos, 
equipamentos e tratamentos no campo da saúde. Mas cada 
novo remédio de última geração ou equipamento médico 
digital recém-lançado transforma-se numa espécie de 
fermento para os custos dos tratamentos de saúde. E daí 
surge o outro lado da equação: cada vez menos, pessoas 
têm condição de arcar com os preços de tratamentos 
médicos.” 

(Dinheiro, maio 2006) 
 

01. Sobre o texto, pode-se inferir: 
 
A) A frase do filósofo Karl Marx, mesmo estando ele fora de 

moda, constitui uma verdade inquestionável. 

B) O avanço tecnológico tanto ajuda a população como a 
prejudica. 

C) Os tratamentos médicos e remédios são cada vez mais 
eficazes; por isso, menos pessoas podem custeá-los. 

D) Embora seja difícil equacionar o problema abordado, o autor 
do texto, ao citar Karl Marx, afirma que haverá uma solução. 

E) Como os tratamentos médicos e remédios ficam mais 
dispendiosos com a tecnologia, a sociedade encontrará um 
meio de custeá-los. 

 
 

02. Dadas as assertivas, 

 

I. O termo se (linha 3) é uma partícula expletiva ou de 
realce porque pode ser retirada do texto sem alterar o 
seu sentido. 

II. O termo se (linha 11) é uma partícula apassivadora.  

III. Os verbos cunhar (linha 2) e arcar (linha 14) estão 
usados em linguagem denotativa.  

IV. A expressão “espécie de fermento para os custos dos 
tratamentos de saúde” (linhas 11-12) constitui uma 
linguagem metafórica.  

 
verifica-se que 

 

A) I e IV são falsas. 

B) I e IV são verdadeiras. 

C) I, II e III são falsas. 

D) III e IV são falsas. 

E) somente a II é verdadeira. 

 

03. Dados os períodos seguintes, que podem possuir alguma 
violação gramatical, 

 

I. José irritou-se quando ficou ao par do assunto.  

II. O juiz não aceitou o mandato de segurança impetrado 
pelo advogado.  

III. Os motoristas vivem dando freadas para não serem 
multados pelos controladores de trânsito. 

IV. Dez anos são pouco tempo par se tentar recuperar uma 
floresta. 

V. Eu prefiro mais a comissão de comissário. 

 

verifica-se que 
 

A) somente dois estão corretos. 

B) somente três estão errados. 

C) somente três estão corretos. 

D) somente um está correto. 

E) todos estão errados. 

 
 
04. Há uma desordenação nos trechos seguintes, que 

constituem um texto. Ponha-os em ordem e, em seguida, 
assinale a seqüência correta. 

 
(   ) O Plasma Cluster, desenvolvido e produzido pela Sharp, 

purifica o ar da sua casa. 

(  ) É um aparelho feito sob medida para quem mora em 
grandes centros urbanos. 

(   ) Portanto, pelo menos no lar, pode-se ter ar puro. 

(  ) Em cidades como São Paulo, por exemplo, o nível de 
poluição é altíssimo. 

(   ) Pode parecer mero detalhe, até desnecessário. Não é. 

 

A) 1 – 2 – 5 – 4 – 3 

B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

C) 3 – 5 – 4 –2 – 1  

D) 2 – 5 – 1 – 4 – 3 

E) 5 – 4 – 3 – 1 – 2 

 
 
05. No texto “A bicicleta da Scott USA mostra como os 

equipamentos tornaram-se cruciais no desempenho de cada 
atleta. Além de ser produzida em fibra de carbono, ela tem 
um sistema de tração e uma suspensão que faz com que o 
ciclista tenha a impressão de pedalar nas nuvens”, a 
expressão além de tem valor de 

 

A) concessão. 

B) adição. 

C) conseqüência. 

D) causa. 

E) finalidade. 
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As questões 06 e 07 referem-se ao texto seguinte. 
 
 
1 
 

3 
 

5 
 

7 

“Cada vez mais se reconhece que o problema da droga 
é um verdadeiro mosaico de situações diversas, não 
havendo, portanto, um remédio único e universal para todos 
os casos. Cada sociedade deve abordar o seu problema de 
drogas de forma condizente com o seu contexto 
sociocultural, o que não quer dizer que um país não possa 
aproveitar a experiência do outro.” 

 
06. Dadas as assertivas sobre o texto, 

 
I. Como todos os países possuem problemas com o uso 

das drogas, precisam aproveitar as idéias uns dos 
outros para buscar uma solução.  

II. O problema do uso de drogas não pode ser eliminado 
de uma forma única e universal, uma vez que essa 
situação está ligada ao contexto sociocultural em que 
ocorre; assim, deve ser abordado de maneira particular.  

III. Mesmo sendo variadas as situações sobre o problema 
da droga, não se pode dizer que não haja uma forma 
única de resolvê-lo.  

 
verifica-se que 

 
A) há duas informações falsas. 

B) há apenas uma informação falsa. 

C) as três informações são falsas. 

D) há duas informações verdadeiras. 

E) a informação III é verdadeira. 

 
07. O termo mosaico (linha 2), no texto, significa 

 
A) equivocação. 

B) labirinto. 

C) compreensão. 

D) diversidade. 

E) equivalência. 

 
08. Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas 

do texto seguinte. 

 

“O empresário sabe que, por ______ de uma carteira 
poderosa de marcas, ______ ter prateleiras abundantes para 
colocar seus produtos ao alcance do consumidor. ______, ele 
está criando uma rede de lojas – batizada One Store.” 

 

A) de trás – são imprescindíveis – Por isso 

B) trás – é imprescindível – Por isso 

C) traz – é imprescindível – No entanto 

D) trás – são imprescindíveis – Por isso 

E) traz – é imprescindível – Por isso 

 
 
 

As questões de 09 a 12 referem-se ao texto seguinte. 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

9 
 

11 
 

13 
 

15 
 

17 
 

19 
 

21 
 

23 
 

25 

“Vem de vez em quando aqueles sinais, aqui e acolá, 
que reacendem uma pitada de esperança. Outro desses foi 
cravado na semana passada com o resultado de 
recuperação da indústria. Em fevereiro último, o setor 
registrou 5,4% de crescimento em relação ao mesmo mês 
do ano anterior e 1,2% de aumento comparando fevereiro e 
janeiro. Os dados alvissareiros deram toda a pinta de que a 
indústria pode estar acelerando rumo a um novo ciclo de 
expansão, desta feita, espera-se, consistente. Várias 
empresas estão informando ao mercado que suas 
respectivas retomadas de produção superam o percentual 
de 10% no acumulado dos três primeiros meses do ano. É 
uma onda ainda em movimento. E na toada em que vai, 
levou a Confederação Nacional da Indústria (CNI) a rever 
para cima seus prognósticos do PIB. O que todo ambiente 
produtivo nacional e investidores em geral querem, e 
aguardam com ansiedade, é o sacramento da promessa de 
“espetáculo do crescimento” desenhada ainda nos 
primórdios do governo. Na contagem mundial que coloca 
países vizinhos e até os dos continentes mais ricos numa 
cadência de avanço até duas ou três vezes maior que a do 
Brasil, todo e qualquer atraso numa política de 
desenvolvimento faz diferença. Os exemplos da China e da 
Índia, que viraram coqueluche para os investidores, estão 
aí para provar.” 

(Dinheiro, abr. 2006; adaptado) 
 
09. Das assertivas propostas, qual a que não está de acordo 

com o texto?                                     
 

A) O setor industrial cresceu consideravelmente de 2005 até 
agora. 

B) A expectativa do autor é que a mudança na indústria seja 
sólida. 

C) Em verdade, o plano de desenvolvimento esperado para o 
Brasil ainda se encontra no âmbito do ideal. Isso ainda é 
visto como uma expectativa pelo setor produtivo e por 
investidores. 

D) A China e a Índia superam os índices de crescimento do 
Brasil em duas ou três vezes mais. 

E) A Confederação Nacional da Indústria revê seus 
prognósticos em função da evidência de crescimento. 

 
10. A expressão “os dados alvissareiros” (linha 7) equivale a 
 
A) dados pesquisados com cautela. 

B) dados pesquisados açodadamente. 

C) dados auspiciosos. 

D) dados falhos. 

E) dados elementares. 

 

11. Identifique a expressão que está com linguagem denotativa, 
considerando o contexto em que se encontra. 
 

A) “outros desses foi cravado na semana passada” (linhas 2-3) 

B) “a indústria pode estar acelerando” (linhas 7-8) 

C) “a um novo ciclo de expansão” (linhas 8-9)  

D) “e na toada em que vai” (linha 13) 

E) “numa cadência de avanço” (linhas 20-21) 
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12. Dadas as assertivas referentes à gramática normativa, 
 

I. Há, no primeiro período, uma violação à concordância. 

II. A expressão de esperança (linha 2) é objeto indireto.  

III. A construção desta feita (linha 9) expressa uma idéia 
de conclusão; por isso, deve ser antecedida de um 
ponto-e-vírgula, e não de uma vírgula.  

IV. No contexto, o se, em espera-se (linha 9), é uma 
partícula de indeterminação do sujeito.  

 
verifica-se que 
 

A) I e II são falsas. 

B) todas são verdadeiras. 

C) somente a III verdadeira. 

D) I e IV são verdadeiras. 

E) II e IV são falsas. 

 
As questões de 13 a 15 referem-se ao texto seguinte. 

 
1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

“Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era 
homem insuportável, estúrdio, exigente, ninguém o aturava, 
nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiros que 
remédios. A dois deles quebrou a cara. Respondi que não 
tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes; e depois 
de entender-me com o vigário, que me confirmou as notícias 
recebidas, e me recomendou mansidão e caridade, segui 
para a residência do coronel.” 

(Machado de Assis)
 
 
13. Qual das assertivas abaixo não tem coerência? 

A) Sendo o coronel um homem insuportável, ninguém o 
aturava. 

B) Embora fosse insuportável, ninguém o aturava. 

C) Ninguém aturava o coronel. Ele era insuportável. 
D) Era um homem insuportável, e ninguém o aturava. 

E) O coronel era um indivíduo insuportável; por isso, ninguém o 
aturava. 

 
14. Há uma informação incorreta com relação ao texto. 

Identifique-a.  
 
A) Existe uma marcação temporal no primeiro período do texto. 

B) As atitudes do coronel reforçam seu caráter de homem 
doente. 

C) As informações sobre o caráter agressivo do coronel foram 
dadas pelo vigário. 

D) Os substantivos mansidão e caridade (linha 7) 
fundamentam as ações da pessoa que as recomendou. 

E) Partindo do significado do verbo responder (linha 4), 
imagina-se que o texto suscita um diálogo nas entrelinhas. 

 
15. No período “Respondi que não tinha medo de gente sã”, 
 
A) há duas orações coordenadas. 
B) a segunda oração é subordinada adjetiva. 
C) o pronome relativo é o elemento conector. 
D) a segunda oração é subordinada substantiva. 
E) há três orações coordenadas. 

As questões de 16 a 20 referem-se ao texto seguinte. 
 

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

OS LIVROS COMO PAIXÃO 
 

Ninguém compreende minha paixão por livros, 
suspirava ele. E era uma grande paixão: o pequeno 
apartamento em que vivia estava literalmente atulhado de 
romances, livros de contos, obras de auto-ajuda, textos 
médicos, até. Não que ele os lesse. Ler era secundário. O 
importante era possuir os livros, saber que toda aquela 
riqueza cultural do passado estava ali, ao alcance de sua 
mão. A mão que acariciava as lombadas, que folheava 
amorosamente as páginas. 

O problema é que livros custam dinheiro. E dinheiro lhe 
faltava. Aos 85 anos, vivendo de uma modesta 
aposentadoria, o ancião não podia despender muito em 
livrarias. Por isso, roubava. Roubo, aliás, era uma expressão 
que lhe desagradava; preferia falar em algo como 
redistribuição da riqueza cultural. Mas o eufemismo não o 
ajudava muito. Nem as mãos trêmulas, nem a lentidão. 

Cada vez que ia roubar um livro, deixava cair uma pilha 
inteira no chão. Mais do que isso, não sabia disfarçar: os 
bibliotecários sabiam quando ele estava roubando. Pediam-
lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, ele nunca 
se negou a fazê-lo. 

(SCLIAR, Moacyr. In Folha de S. Paulo, nov. 2002)
 
 
16. Observe o período: “Pediam-lhe as obras furtadas de volta 

e, justiça seja feita, ele nunca se negou a fazê-lo.” De 
acordo com a gramática normativa, o período pode também 
assumir a seguinte estrutura: 
 

A) Pediam-lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, 
ele nunca negou-se a devolvê-las. 

B) Lhes pediam as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, 
ele nunca se negou a fazê-lo. 

C) Justiça seja feita, ele sempre devolvia-lhes as obras 
furtadas de volta quando  pediam-lhes. 

D) Pediam-nas a ele de volta e, justiça seja feita, ele nunca se 
negou a entregá-los as obras furtadas. 

E) Pediam ao ancião as obras furtadas de volta e, justiça seja 
feita, ele nunca se negou a entregá-las. 

 
17. Em qual das frases abaixo, a palavra em negrito tem a 

mesma classificação morfológica da palavra que (linha 6)? 
 
A) A mão que acariciava as lombadas. 
B) O problema é que livros custam dinheiro. 
C) Nem as mãos trêmulas. 
D) Mais do que isso. 
E) E dinheiro lhe faltava. 
  
18. A idéia genérica do texto evidencia um paradoxo. Marque a 

alternativa que fundamenta a afirmação. 
 
A) O velho desejava apenas roubar os livros. Leitura, para ele, 

era ato secundário. 
B) Os bibliotecários e o velho empreendem um jogo perigoso e 

engraçado. 
C) Desagradava ao velho a palavra roubo. 
D) O velho roubava livros porque não tinha dinheiro para 

comprá-los. 
E) O velho roubava porque admirava a riqueza cultural do 

passado.  
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19. “Não que ele os lesse. Ler era secundário.” Esse trecho 
pode também ser reescrito da seguinte forma: 
 

A) Embora a leitura fosse secundária, ele não lia. 
B) Não que ele os lesse, pois ler, era secundário. 
C) Ler era secundário, todavia ele não lia. 
D) Não que ele lesse os livros, pois ler era secundário. 
E) Mesmo que ele lesse os livros, a leitura era secundária. 
  
20. Qual a informação verdadeira sobre o fragmento: “Era uma 

expressão que lhe desagradava” (linhas 13-14)? 
 
A) Há um erro de regência no verbo desagradar; por isso, a 

frase deveria ser escrita: “uma expressão que o 
desagradava.” 

B) A segunda oração é subordinada substantiva. 
C) A palavra que é uma conjunção integrante. 
D) O lhe é um adjunto adnominal. 
E) O lhe é um objeto indireto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS I 
 
21. A Região Sudeste, particularmente o eixo São Paulo – Rio 

de Janeiro, funciona como centro de comando das 
atividades agrárias, influenciando intensamente o Centro – 
Sul e em menor escala, o restante do espaço nacional. Isso 
acontece por diversos motivos, exceto:  

  

A) Concentração populacional e o elevado nível de 
urbanização fazem do Sudeste o grande mercado de 
consumo do país, para o qual se volta boa parte das 
atividades agrárias organizadas com fins comerciais. 

B) Os solos brasileiros que são classificados como tipicamente 
irregulares, correspondem a 50,5% do total do país e quase 
metade está na Região Sudeste. 

C) Concentração de capital permite maiores investimentos para 
a melhoria das técnicas agrícolas, que, por sua vez, são 
tomadas como exemplo pelos produtores de outras áreas do 
país. 

D) As empresas se expandem e, para continuar a crescer, 
mantêm com elas fortes laços de dependência. 

E) As lavouras para exportação se desenvolvem e se 
modernizam cada vez mais – a maior parte delas concentra-
se na Região Sudeste e em áreas próximas, como o Sul e o 
Centro-Oeste.       

 
22.  Após a controvertida participação do Brasil na Conferência 

de Estocolmo em 1972, em  virtude da polêmica gerada em 
torno da sua proposta de desenvolvimento a qualquer preço, 
o governo brasileiro, em 1973, criou 

 

A) o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. 

B) o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 

C) a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca. 

D) o Instituto do Meio Ambiente. 

E) a Secretaria Especial do Meio Ambiente. 

 
23. Considere as características. 
 

I. As regiões mais baixas, onde predominam gramíneas 
formadas por planícies, estão permanentemente 
inundadas. 

II. As áreas que são inundadas por ocasião das cheias 
formam um verdadeiro mar interior, o mar de Xaraés. A 
vegetação nessas áreas é formada por árvores de 
médio porte, arbustos e plantas rasteiras. 

III. As áreas mais altas estão livres das inundações; 
possuem uma variada flora, onde podemos destacar 
plantas aquáticas, palmeiras, mandacarus e figueiras. 

 
Elas representam as regiões distintas de qual ecossistema 
brasileiro?         
              
A) Da Mata Atlântica. 

B) Do Manguezal. 

C) Da Campanha Gaúcha. 

D) Do Pantanal. 

E) Da Caatinga. 
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24. Uma das feições dominantes no litoral do Estado de 
Alagoas é a presença de corpos lagunares que, inclusive, 
são responsáveis pelo seu nome. A formação das lagunas, 
tem como causas, duas das citadas abaixo. Assinale aquela 
que está correta. 
 

A) A erosão marinha e a presença de falésias. 

B) As últimas transgressões marinhas e a sedimentação 
quaternária. 

C) A presença de falésias e as últimas transgressões marinhas.  

D) A erosão marinha e os recifes costeiros. 

E) Os recifes costeiros e a sedimentação quaternária. 

 

25. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
criou um novo indicador, o Índice de Conquistas 
Tecnológicas (ICT). Os países foram classificados em 
quatro grupos: líderes, líderes em potencial, adotadores 
dinâmicos de tecnologia e marginalizados. Entre 72 países 
avaliados, o Brasil ficou em 

 

A) 70º entre os países marginalizados. 

B) 65º entre os países marginalizados. 

C) 53º entre os países adotadores dinâmicos de tecnologia. 

D) 25º entre os países líderes em potencial. 

E) 43º entre os países adotadores dinâmicos de tecnologia. 
 

26. Com a “descoberta” da América por Cristóvão Colombo em 
1492, tornou-se necessário a regulamentação da conquista 
do Ocidente. Portugal impediu que prevalecesse a primeira 
linha de demarcação, que limitava o espaço territorial 
português até 100 léguas de Cabo Verde. Dadas as 
proposições, nesse contexto histórico, 

 
I. Portugal e Espanha assinaram, na cidade de 

Tordesilhas, a Capitulação da Partição do Mar Oceano, 
conhecida como Tratado de Tordesilhas. 

II. O Tratado de Tordesilhas traçava uma linha imaginária 
a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde, de modo 
que as terras a oeste da linha pertenceriam a Portugal e 
a leste seria da Espanha. 

III. O Tratado de Tordesilhas evidenciava a supremacia da 
expansão marítima e comercial ibérica. 

IV. O Tratado foi ratificado em 1508, mas nunca foi 
demarcado. 

V. Somente nos séculos XVI e XVII, é que povoadores 
anônimos, luso-brasileiros “vergaram a vertical de 
Tordesilhas”, legando à história os verdadeiros limites 
do Brasil. 

 
quais estão corretas? 

 
A) I, III, V. 

B) I, IV, V. 

C) II, III, IV. 

D) II, IV, V. 

E) I, II, IV. 

 

27. A exploração agrícola no litoral brasileiro foi a única solução 
a apresentar viabilidade econômica, e a cana-de-acúcar o 
produto mais adequado para o plantio na zona costeira. 
Dadas as afirmativas seguintes, 

 
I. No início do século XVII grandes plantações 

esverdearam  de maneira uniforme o litoral da Paraíba 
até Sergipe, além do Recôncavo Baiano. 

II. Conhecido na Europa desde o Renascimento, como 
valor de especiaria, o açúcar era usado como moeda. 

III. No século XV, os portugueses desenvolveram sua 
produção nas ilhas do Atlântico. 

IV. Montar um engenho de açúcar requeria pouco capital. 
V. A maquinaria dos engenhos no início era importada de 

Flandres  e, depois, da Inglaterra. 
 

Verifica-se que está(ão) correta(s) 
 
A) II, IV e V.  

B) I, II e III. 

C) apenas a II. 

D) II e IV. 

E) I, III e V. 
 
28. O bandeirismo explorou a maior parte do território brasileiro, 

atingindo ainda terras de alguns dos países que fazem hoje 
limites com o Brasil. Dentre os diversos fatores de seu 
surgimento, é incorreto afirmar: 

 
A) A falta de recursos da Vila de S. Paulo nos primeiros tempos 

de sua história, obrigando seus habitantes a penetrarem no 
sertão, uma vez que a barreira representada pela Serra do 
Mar impedia a exportação de produtos coloniais.  

B) A necessidade que tinham os engenhos do Nordeste de 
uma quantidade enorme de escravos para o trabalho na 
lavoura da cana. 

C) A procura de riquezas minerais.  

D) A necessidade de defesa do governo na colônia que não 
tinha tropas disponíveis à altura para enfrentar inimigos 
estrangeiros. 

E) As dificuldades do governo colonial na solução dos 
problemas externos.  

 
29. A máquina administrativa e burocrática implantada na 

América portuguesa objetivava a máxima rentabilidade. Os 
portugueses deixavam o Reino na esperança de se 
tornarem proprietários de terras na Colônia. Nesse contexto 
da administração colonial, é correto afirmar: 

 

I. Martin Afonso de Souza organizou o cultivo de cana-de-
açúcar na região da atual Baixada Santista. 

II. Em 1533, com empréstimos de empresários ingleses e 
italianos, foi erguido o primeiro engenho do Brasil, o 
Engenho São Jorge dos Erasmos. 

III. Os escravos forros não poderiam ser absorvidos nos 
engenhos. 

 

Indique a alínea correta. 
 
A) Apenas a afirmativa III está correta. 

B) Todas as afirmativas estão corretas. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas a afirmativa I está correta. 

E) As afirmativas II e III estão corretas. 
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30. Considere as realizações da História de Alagoas, abaixo 
relacionadas: 

 

I. Criação do Instituto  Penal Agrícola Santa Fé. 

II. Criação da Escola de Ciências Médicas. 

III. Criação do Batalhão da Rádio Patrulha. 

IV. Criação da Academia de Polícia Civil. 

V. Criação da COHAB. 
 
 

Essas realizações, colocadas na ordem cronológica correta, são: 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Quanto aos critérios apresentados pelo Concílio Vaticano II 
para uma interpretação da Sagrada Escritura, conforme o 
Espírito que a inspirou, 

 
I. Estar atento à analogia da fé. 

II. Ler a escritura dentro da Tradição viva da Igreja inteira, 
pois “Sacra Scriptura principalius est in corde Ecclesiae 
quam in materialibus instrumentis scripta”. 

III. Ver a situação atual numa perspectiva sociológica, 
julgar segundo as experiências do povo do AT, 
encontrar forças nestas experiências para agir 
transformando a situação opressora atual. 

IV. Considerar somente aquilo que o Espírito inspira a mim 
nesse momento. 

V. Prestar atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura 
inteira (a Escritura existe em razão da unidade do 
projeto de Deus, do qual Jesus Cristo é o centro e o 
coração). 

 
verifica-se que 
 
A) II, IV e V estão corretas. 

B) I, II e V estão corretas. 

C) apenas a II está correta. 

D) II e IV estão corretas. 

E) I e III estão corretas. 
 
32. A dignidade da pessoa humana fundamenta-se em sua 

criação segundo a imagem e semelhança de Deus. Assinale 
a alternativa que corresponde a esse princípio. 
 

A) O homem é imagem e semelhança de Deus somente no 
corpo. 

B) O homem é imagem e semelhança de Deus somente no 
espírito. 

C) O homem é criado segundo a imagem, mas deve alcançar a 
semelhança com Cristo; pois somente assim é imagem e 
semelhança de Deus. 

D) O homem é imagem e semelhança de Deus em todo o seu 
ser, na unidade composta de corpo e espírito. 

E) Somente o cristão possui esta dignidade de ser imagem e 
semelhança de Deus. 

 
33. Identifique os fatores dos quais depende a moralidade dos 

atos humanos e marque a alternativa correta. 
 

1. O objeto escolhido. 

2. Livre arbítrio.  

3. As circunstâncias nas quais aconteceu a ação.  

4. Consciência e voluntariedade. 

5. O fim visado ou a intenção. 
 

A) 1, 2 e 5 estão corretos. 

B) Apenas o 3 está correto. 

C) 1, 2 e 3 estão corretos. 

D) 1, 3 e 5 estão corretos. 

E) Apenas o 5 está correto. 
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34. Quanto ao Juízo, a fé católica afirma: 

 
I.  Cada um de nós, após a morte, verá suas obras e por si 

próprio, à luz da consciência avaliará se foi condenado 
ou salvo, de modo que o juízo é um auto-juízo e não 
uma sentença extrínseca ao homem. 

II.  O critério único do nosso juízo é Cristo. 

III. Somente há um juízo, no fim dos tempos. Até lá, todos 
repousam à espera da ressurreição. 

IV. Há um só juízo em dois momentos: um pessoal 
(particular), logo após a morte, e outro coletivo 
(universal), no final dos tempos. 

V.   O juízo define nosso destino eterno, que não pode ser    
alterado, de modo que céu ou inferno são para sempre. 

 
Quanto às questões acima, pode-se dizer que 

 
A) II, IV e V estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) apenas a II está correta. 

D) II e IV estão corretas. 

E) I e II estão corretas. 

 

35. Qual é o núcleo do Ano Litúrgico? 

  
A) O Domingo. 

B) A Semana Santa. 

C) A Missa. 

D) Os sete sacramentos. 

E) O Advento. 

 

36. Uma guerra é justa: 

 
A) Quando em perigo de guerra, não havendo uma autoridade 

internacional capaz de impor uma justa paz e, esgotados 
todos os meios de negociação pacífica, um governo pugnar 
em legítima defesa. 

B) Nunca. A guerra é sempre injusta. A única posição 
moralmente aceitável é o pacifismo absoluto. 

C) Quando utiliza somente armas convencionais. 

D) Quando não é guerra de conquista. 

E) Sempre, desde que seja decisão de toda a sociedade e não 
somente de um grupo dominante. 

 
37. O primeiro documento pontifício dedicado à questão social 

foi 

 
A) a Encíclica Laborem Exersens. 

B) a Constituição Benedictus Deus. 

C) a Encíclica Sollicitudo Rei Socialis. 

D) a Encíclica Rerum Novarum. 

E) a Encíclica Centesimus annus. 

 

 

38. “Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, 
puro, amável, tudo o que há de louvável, honroso, virtuoso 
ou de qualquer modo mereça louvor” (Fl 4,8). Identifique os 
itens que apresentam somente as virtudes cardeais e 
marque a alternativa correta. 

 
1. Fé e temperança. 

2. Temperança e justiça. 

3. Prudência e caridade. 

4. Justiça e esperança. 

5. Fortaleza e prudência. 

 
A) 1 e 5 estão corretos. 

B) 4 e 5 estão corretos. 

C) 2 e 4 estão corretos. 

D) 2 e 5 estão corretos. 

E) 1 e 3 estão corretos. 

 

39. Cristo dotou com carisma da infalibilidade os pastores. 
Observe as proposições seguintes e assinale a alternativa 
correta. 

 
I. Goza desta infalibilidade o Pontífice Romano, chefe do 

colégio dos Bispos, por força de seu cargo, na 
qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis 
e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, quando 
proclama por um ato definitivo, um ponto de doutrina 
que concerne à fé ou aos costumes. 

II. Goza de infalibilidade o Bispo na sua diocese quando 
fala sobre qualquer assunto, contanto que seu 
argumento tenha coerência, força e lógica. 

III. Goza desta infalibilidade o corpo episcopal quando 
exerce seu magistério supremo em união com o 
sucessor de Pedro, sobretudo em Concílio ecumênico. 

IV. Gozam de infalibilidade todos os Bispos reunidos em 
Concílio quando falam sobre questões de fé ou de 
costumes, mesmo se não estão em união com o 
Romano Pontífice. 

V. Gozam de infalibilidade quando todos os Bispos de um 
país indicam um candidato a presidente que seja ideal.  

 
A) II e V estão corretas. 

B) I e III estão corretas. 

C) I e IV estão corretas. 

D) Apenas a V está correta. 

E) IV e V estão corretas. 

 
40. Sobre o problema da canonicidade dos livros bíblicos, pode-

se afirmar: 
 

A) Canônicos são somente os livros de origem apostólica. 
B) A Igreja considera como critério de canonicidade a Vulgata 

de São Jerônimo. 
C) O cânon é um problema sempre aberto, sem solução 

possível. 
D) O cânon é determinado pelo uso judaico, ao qual Cristo se 

conformou. 
E) Compete somente à Igreja definir quais são os livros 

canônicos. 
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41. O dogma da infalibilidade do Papa foi proclamado pelo 
 

A) Papa Pio X 

B) Concílio de Trento 

C) Papa Pio IX 

D) Papa Pio XII 

E) Concílio Vaticano I 
 
42. Identifique a afirmação que corresponde com a 

compreensão que a Igreja possui sobre o Magistério 
Ordinário Universal dos Bispos. 

 
A) Dá-se somente quando os Bispos, reunidos em Concílio 

Ecumênico, são mestres e juízes da fé e moral para toda a 
Igreja. 

B) Quando o Bispo na sua diocese fala sobre qualquer assunto 
está exercendo o seu Magistério ordinário universal, 
contanto que seu ensinamento esteja em correspondência 
com a Conferência Episcopal. 

C) Quando os Bispos, mesmo dispersos pelo mundo, 
guardando, porém, a comunhão entre si e com o Sucessor 
de Pedro e quando ensinam autenticamente sobre assuntos 
de fé e moral, concordando numa sentença que deve ser 
mantida de modo definitivo. 

D) O Romano Pontífice não é detentor do Magistério ordinário 
universal, pois ele exerce somente o Magistério 
extraordinário. 

E) O Magistério ordinário universal dos Bispos está 
subordinado ao “Consensus fidelium”. 

 
43. Conforme a DV 12, para descobrir a intenção dos autores 

sagrados, há que se levar em conta: 
 

I. Condições da época e da cultura deles. 

II. A condição psicológica de cada um deles. 

III. Os modos de sentir, falar e narrar. 

IV. Os mitos existentes nas religiões orientais. 

V.    Os gêneros literários em uso naquele tempo. 
 

Diante desses itens, verifica-se que 
 
A) II, IV e V estão corretas 

B) I, III e V estão corretas. 

C) apenas a II está correta. 

D) II e IV estão corretas. 

E) I e II estão corretas. 
 
44. Sobre a doutrina da veracidade da Sagrada Escritura pode-

se dizer: 
 

A) na Bíblia não há erro de espécie alguma. 

B) tudo quanto os hagiógrafos escreveram foi com reta 
intenção e, por isso, não pode haver dolo nos textos 
sagrados. 

C) pelo fato de a Bíblia conter a verdade, o saber científico 
deve sempre e em tudo adequar-se às suas afirmações. 

D) se na Escritura houvesse algum tipo de erro, esta não seria 
Palavra de Deus e não seria infalível. 

E) a Bíblia nos ensina com certeza e sem erro a verdade da 
nossa salvação. 

45. Segundo as noções tradicionais, Deus criou o homem, 
dando-o três categorias de bens: dons naturais, dons 
sobrenaturais e dons preternaturais. O pecado dos primeiros 
pais fez com que perdessem os bens sobrenaturais e os 
preternaturais. Os dons naturais não foram perdidos, se 
bem que afetados. Identifique os dons preternaturais. 

 
A) Fé, esperança e caridade. 

B) Amizade com Deus e a graça, a chamada à divinização e a 
visão beatífica. 

C) Imortalidade, a integridade e a ausência de concupiscência. 

D) Fortaleza, temperança e prudência. 

E) Fé e razão. 
 
46. Observe as afirmações referentes ao tema da consciência 

moral e assinale a alternativa correta. 
 

1. É permitido praticar um mal para que resulte dele um 
bem. 

2. Se a ignorância for invencível ou o julgamento não for 
da responsabilidade do sujeito moral, o mal cometido 
pela pessoa não poderá ser-lhe imputado, deixando 
assim de ser um mal, uma privação, uma desordem. 

3. A caridade respeita sempre o próximo e sua 
consciência (cf. 1Cor 8,12 e Rm 14,21). 

4. O ser humano deve sempre obedecer ao juízo certo de 
sua consciência; se agisse deliberadamente contra 
esse último, estaria condenando a si mesmo. Mas pode 
acontecer que a consciência moral esteja na ignorância 
e faça juízos errôneos sobre atos a praticar ou já 
praticados. 

5. Quando o homem não se preocupa suficientemente 
com a procura da verdade e do bem, e a consciência, 
pouco a pouco se torna obcecada (cf. Gs 16) ele se 
torna culpável pelo mal que comete. 

 
A) 3, 4 e 5  estão corretas. 

B) 2, 3 e 4 estão corretas. 

C) 1, 3 e 5 estão corretas. 

D) Apenas a 5 está correta. 

E) Apenas a 1 está correta. 

 
47. Como regra geral, a paróquia deve ser territorial, porém, 

onde seja conveniente, serão constituídas paróquias 
pessoais. Identifique motivos que legitimam esta decisão, e 
marque a alternativa correta. 

 
1. Em razão do rito. 

2. Em razão da língua. 

3. Não existem paróquias não territoriais. 

4. Em razão do número de sacerdotes. 

5. Em razão da nacionalidade dos fiéis de um território, ou 
inclusive por outra determinada razão. 

 
A) 1, 2 e 5 estão corretos. 

B) Apenas o 3 está correto. 

C) 1, 3 e 4 estão corretos. 

D) 2 e 3 estão corretos. 

E) 3, 4 e 5 estão corretos.  
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48. A quem é confiado o Depositum Fidei? 
 
A) A toda a Igreja 

B) Ao Papa 

C) Ao Episcopado 

D) Ao Concílio Ecumênico 

E) Aos Bispos em comunhão com o Papa 

 
49. Sobre a Liturgia, pode-se afirmar: 
  
A) É o conjunto de cerimônias que regulam o culto cristão. 

B) É a representação das verdades da fé cristã. 

C) É a celebração das lutas do Povo de Deus. 

D) É a celebração do Mistério de Cristo e em particular do seu 
Mistério pascal. 

E) É a representação dos acontecimentos da História da 
Salvação. 

 

50. Sobre a graça santificante, não se pode afirmar: 
 
A) Ela é graça criada. 

B) Ela é fruto da inabitação do Espírito Santo. 

C) Na linguagem clássica, ela é um habitus. 

D) Ela é dada como auxílio para cada boa ação que devamos 
realizar. 

E) Ela nos torna participantes da vida trinitária. 
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