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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. Pressionado a retratar-se pelo que havia escrito, Lutero 

afirmou: – “Não posso nem quero retratar-me de coisa 
alguma, pois ir contra a consciência não é justo nem seguro. 
Deus me ajude. Amém”. Essa declaração foi feita 

 

A) durante o debate com João Eck na universidade de Leipzig. 

B) perante a dieta de Worms (1521). 

C) durante a entrevista com o cardeal Cajetano, o enviado do 
Papa a Wittenberg.  

D) ao eleitor Frederico, o sábio, da Saxônia, seu principal 
defensor.  

E) ao final de suas 95 teses fixadas na porta do castelo de 
Wittenberg.  

32. Assinale a seqüência que traz afirmações corretas acerca 
da doutrina dos anjos. 
 
1. Os querubins receberam a tarefa de guardar a entrada 

do Éden (Gn 3:24). 

2. Dois nomes de anjos são mencionados na Bíblia – 
Miguel (Jd 9) e Gabriel (Lc 1:19). 

3. O nome arcanjo indica soberania ou autoridade. 

4. Os serafins são mencionados apenas em Is 6. 

5. Os anjos não são onipresentes. 
 

A) 1 – 2 – 3 – 5 

B) 2 – 3 – 4 – 5 

C) 1 – 2 – 3 – 4  

D) 1– 2 – 3 – 4 – 5  

E) 2 – 3 – 5  
 

 
33. "Não é possível admitir uma série infinita de seres que se 

movem, movendo por sua vez outros seres; logo, é preciso 
chegar a um motor que mova sem ser movido". Tal 
argumento faz parte da teologia de  

A) João Calvino em sua obra “As Institutas”, quando trata dos 
atributos de Deus. 

B) Agostinho de Hipona em seu livro “Cidade de Deus, Cidade 
dos Homens”, quando explica as transformações impostas 
pela invasão dos bárbaros. 

C) Eusébio de Cesaréia, no capítulo de sua “História 
Eclesiástica”, que trata das mudanças provocadas por 
Constantino. 

D) Tomás de Aquino nas célebres “cinco vias”, uma tentativa 
de provar a existência de Deus. 

E) Bento de Núrsia em um dos capítulos de sua “Regra” para 
os mosteiros. 

34. A tese rejeitada pela igreja de que “Cristo possuía um corpo 
humano, mas não uma mente ou um espírito humano, e que 
a mente e o espírito de Cristo provinham da natureza divina 
do Filho de Deus” foi defendida por 

 
A) Nestor, bispo de Constantinopla.  

B) Êutico, líder de um mosteiro em Constantinopla. 

C) Ário, bispo de Alexandria. 

D) Atanásio, bispo de Alexandria.  

E) Apolinário, bispo em Laodicéia.  
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35. Tradicionalmente, as seguintes epístolas são identificadas 
como escritas por Paulo na prisão em Roma:  

A) I Coríntios, Filipenses, Filemon.  

B) Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. 

C) Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 

D) Efésios, Filipenses, Tessalonicenses. 

E) Romanos, I e II Coríntios. 
 
36. Dentre os principais tipos de sermão que são estudados na 

homilética, podemos identificar os seguintes: 
 

A) expositivo e habitual. 

B) tópico e típico. 

C) expositivo e temático. 

D) temático e apologético. 

E) apologético e sistemático. 
  
37. No texto: “No estilo de uma liderança _________, o líder 

não se importa em saber o que seus liderados pensam. 
Apenas os trata como subordinados”, a palavra que 
completa a lacuna de forma correta é 

 
A) Autocrática. 

B) Liberal (laissez-faire). 

C) Democrática-Participativa. 

D) Insegura. 

E) Natural. 
 

38. O livro dos Salmos faz parte do grupo de livros poéticos do 
Antigo Testamento. Analisando as sentenças abaixo, 
 
I. A característica fundamental da poesia oriental é o 

paralelismo. 

II. Entre os autores do livro dos Salmos aparecem os 
nomes de Davi, Salomão, os filhos de Core e Asafe. 

III. Os capítulos 6 e 32 são classificados como Salmos 
penitenciais; neles Davi pede perdão a Deus pelos seus 
pecados. 

IV. A interjeição Selá ocorre 71 vezes no livro dos Salmos; 
há diversas interpretações para o seu significado, entre 
elas um sinal de interlúdio.  

 
verifica-se que 
 

A) II, III e IV estão corretas. 

B) II, III estão corretas. 

C) todas estão corretas. 

D) I, II e IV estão corretas. 

E) I, II e III estão corretas. 
  

39.  Dentre as principais teorias documentais sobre a formação 
do pentateuco, podemos destacar a seguinte: 

 
A) Inspiração Plenária. 

B) Hipótese Fragmentária. 

C) os textos siríacos. 

D) a Influência Massorética. 

E) o Textus Receptus. 
  

40. Analisando as afirmações abaixo 
 

I. O evangelho de João provavelmente foi o último dos 
evangelhos a ser escrito, sua mensagem usa muitos 
símbolos do pensamento helênico. 

II. Os três primeiros evangelhos são chamados de 
sinóticos (syn – mesmo, opsis – vista). 

III. O evangelho de Mateus foi escrito para uma 
comunidade de judeus convertidos ao cristianismo. 
Todo o livro pode ser dividido em 5 grandes sermões. 

IV. O evangelho de Lucas revela uma acentuada 
preocupação social, inclusive com a posição da mulher 
no ministério de Jesus. 

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

B) I, II e III estão corretas. 

C) II, III e IV estão corretas. 

D) todas as afirmações estão corretas. 

E) I, III e IV estão corretas. 

 
41. No texto: “A _________ consiste na “arte de pregar”, dentro 

dela, um sermão pode ser classificado como _________, 
quando trata de um tema e não de um texto bíblico em 
particular, suas divisões derivam-se do tema; _________, 
quando trata do desenvolvimento de um texto bíblico (um ou 
dois versículos), suas divisões derivam-se do texto; 
_________, quando trata do desenvolvimento de um texto 
bíblico, geralmente longo, suas divisões derivam-se do 
texto”, as palavras que completam corretamente as lacunas 
são: 

 
A) Hermenêutica – textual – expositivo – temático. 

B) Homilética – temático – textual – expositivo. 

C) Homilética – temático – expositivo – textual.  

D) Hermenêutica – temático – textual – expositivo. 

E) Hermenêutica – temático – expositivo – textual. 
 
42. Nas sentenças abaixo, 
 

I. O imperador _________ orientou Plínio, governador da 
Bitínia, que o estado não deveria perseguir a igreja, 
apenas apurar denúncias. 

II. Por causa de querelas entre cristãos e judeus o 
imperador _________ decidiu que todos deveriam ser 
expulsos de Roma. 

III. Após ser acusado de por fogo na cidade de Roma, o 
imperador _________ iniciou a perseguição a igreja. 

IV. O imperador _________ resolveu perseguir todos que 
possuíam costumes judaicos em represália ao não 
envio de impostos para os cofres de Roma. 

 
as palavras que completam corretamente as lacunas são: 
 
A) Trajano – Cláudio – Nero – Domiciano. 

B) Cláudio – Trajano – Nero – Domiciano. 

C) Cláudio – Domiciano – Nero – Trajano. 

D) Domiciano – Cláudio – Nero – Trajano. 

E) Domiciano – Trajano – Nero – Cláudio. 
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43. Quando pensamos nos atributos de Deus, temos 
estabelecido ao longo dos anos uma divisão clássica entre 
atributos morais e atributos naturais. Dentre os primeiros, 
podemos destacar _________, e entre os segundos, 
podemos destacar _________. Marque a alternativa que 
completa as lacunas adequadamente. 

 
A) bondade – santidade 

B) poder – justiça 

C) imutabilidade – amor 

D) santidade – poder 

E) infinitude – onipresença 
 
44.  Uma das grandes inquietações teológicas foi a de 

compreender como o pecado de Adão se relaciona e 
influencia toda a humanidade até os dias de hoje. Muitas 
foram as tentativas em tentar explicar de onde o pecado se 
deriva, e como ele se comunica a todos os seres humanos. 
Dentre os teólogos que tentaram elucidar a questão do 
pecado original, podemos destacar a posição de Pelágio, 
que acreditava que _________, e a de Armínio, que 
advogava a idéia de que _________. Marque a alternativa 
que completa as lacunas adequadamente. 
 

A) o homem nasce depravado – o homem nasce bom, e é 
corrompido pelo meio 

B) todos os homens participaram do pecado de Adão – o 
homem já nasce pecador 

C) a única influencia do pecado de Adão sobre nós era o mau 
exemplo – nascia sem pecado, mas com uma tendência ao 
erro 

D) o homem era pecador porque pecava – o homem pecava 
porque era pecador 

E) o homem pecava porque era pecador – o homem era 
pecador porque pecava 

45.  Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, trazem em seu 
conteúdo similaridades marcantes. A impressão que se tem 
é que houve uma troca mútua de fontes e informações na 
composição desses textos. No entanto, a dificuldade de se 
entender qual foi a fonte principal, bem como se deu esse 
processo de utilização recíproca, tem sido denominado de 

 
A) crítica das fontes. 

B) problema sinótico. 

C) crítica textual dos evangelhos. 

D) crítica textual dos sinóticos. 

E) o problema do proto-evangelho. 
 
46. Quanto à vida além túmulo, podemos afirmar que os 

Saduceus ___________, ao passo que os Fariseus 
___________. 

 
A) acreditavam na ressurreição – negavam veementemente 

este fato 

B) não acreditavam na ressurreição – criam na ressurreição 

C) defendiam a doutrina de justa retribuição – advogavam a 
finitude do ser 

D) acreditavam na ressurreição no aspecto espiritual – 
defendiam a ressurreição apenas numa perspectiva carnal 

E) defendiam a ressurreição apenas numa perspectiva 
espiritual – defendiam a doutrina do sono da alma 

47. Dentre os diferentes tipos de liderança existente, podemos 
destacar a  liderança Autocrática que tem como 
característica principal _________, e a liderança 
Democrática-participativa, que tem como característica  
principal _________. Assinale a alternativa que completa as 
lacunas corretamente. 

 

A) um processo de tomada decisões participativo – um 
processo de tomada de  decisões centrado no líder 

B) a flexibilidade  da liderança – a rigidez da liderança 

C) liderança centrada em tarefas  – liderança centrada  em 
pessoas 

D) delegação de tarefas como um principio de funcionamento 
do grupo – centralização de poder na mão de poucos 

E) processo decisório nas mãos do líder – processo decisório 
participativo 

48. A homilética, que tem sido entendida como arte da 
apresentação de um sermão, a fim de alcançar a 
proficiência, ela se relaciona com duas outras áreas, que 
são fundamentais na prática, da exposição bíblica, que são 
a Hermenêutica e a Exegese que é  

 

A) a arte de interpretar o texto, considerando  o contexto social 
no qual ele foi escrito. 

B) a arte de interpretar as palavras de um texto, considerando 
o idioma no qual ele foi escrito. 

C) a arte de interpretar um texto, usando tanto o método 
alegórico como a tipologia. 

D) a  arte de extrair verdades de um texto a partir de um estudo  
sobre a autoria e destinatários de uma carta. 

E) arte de extrair verdades implícitas de um texto, de tal forma 
que não seja alterado nem seu espírito  nem sua letra. 

 
49.  Marciom, filho do Bispo de Sinope, por volta do ano 144, 

motivado por um pensamento de repúdio ao antigo 
testamento, bem como por uma visão  de revolta para com o 
mundo material, estabeleceu uma lista de livros, que 
segundo ele, deveriam ser as escrituras cristãs. Os livros 
por ele elencados são: 
 

A) Os evangelhos sinóticos e as epístolas joaninas. 

B) As epístolas petrinas e paulinas. 

C) O evangelho de lucas e as epístolas de Paulo. 

D) O livro de atos dos apóstolos, o evangelho de João e as 
epístolas Paulinas. 

E) Epístolas Paulinas, Tiago e o Livro de Apocalipse. 
 
50.  Huldereich Zwínglio, que foi considerado ao lado de Lutero e 

Calvino, o “terceiro homem” da Reforma Protestante, travou 
grande controvérsia com Lutero, por conta da Eucaristia. O 
ponto nevrálgico da questão residia na expressão bíblica 
“este é o meu corpo”, que, ao passo que Lutero a 
interpretava como _________, Zwinglio, por sua vez, 
entendia a ceia como _________ 

 
A) memorial – transubstanciação. 

B) consubstanciação – sacramento. 

C) transubstanciação – consubstanciação. 

D) consubstanciação – memorial. 

E) memorial – consubstanciação. 
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