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Anexo B – Conteúdos Programáticos  

1 GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

1.1 Interpretação de texto: Informações literais e inferências possíveis. Ponto de vista do autor. 
Significação contextual de palavras e expressões. Relações entre idéias e recursos de coesão. 
Divisão silábica. Acentuação gráfica. Ortografia. Morfologia: Classes de palavras – classificação, 
flexão e emprego: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção e interjeição. Vozes verbais. Sintaxe: Análise sintática da oração. Análise sintática do 
período. Pontuação. Regência. Concordância. Estudo da crase. Colocação pronominal. Semântica e 
estilística: Sinonímia e polissemia. Denotação e conotação. Funções da linguagem. Tipologia e 
gêneros textuais. 

2 CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS 

2.1 TEOLOGIA CATÓLICA (CAT)

2.1.1 Teologia Fundamental: A Doutrina da Revelação na Sagrada Escritura e no Magistério. A 
Revelação na Dei Verbum. A Sagrada Escritura: o texto, inspiração, canonicidade, verdade bíblica e 
interpretação da Bíblia. A Tradição. Objeto, sujeito e monumentos. Critérios para discernir a 
tradição apostólica. Funções do magistério na transmissão da revelação. As definições de fé da 
Igreja. O dogma. O ato de fé como resposta à revelação.  

2.1.2 Deus Uno e Trino: Deus criador e a criatura em relação à Ele. Deus Uno, subsistente, infinito 
– as suas operações. As missões divinas e as atribuições. As noções trinitárias – processões, 
relações, pessoas. A doutrina da pericorese. Deus Pai, origem da Trindade. Interpretação teológica 
da filiação divina de Jesus Cristo. Teologia do Espírito Santo. As heresias trinitárias. Principais 
intervenções do Magistério sobre a formulação do dogma trinitário. 

2.1.3 Cristologia e Soterologia: A encarnação na Sagrada Escritura. Formação da doutrina 
cristológica na tradição e no magistério. Ontologia da Pessoa de Cristo. Psicologia de Cristo. O 
conhecimento de Cristo. A santidade e a liberdade de Cristo. Finalidade da obra realizada por 
Cristo: o motivo da encarnação. A paixão: o sacrifício redentor e a sua interpretação no Antigo e no 
Novo Testamento. A glorificação de Cristo: a ressurreição, a ascensão ao céu. A unicidade e a 
universalidade salvífica de Jesus Cristo. 

2.1.4 Eclesiologia: O mistério da Igreja e o mistério trinitário. Fundação da Igreja. Natureza: 
sacramento universal de salvação. Imagens da Igreja. A natureza da Igreja nas Imagens bíblicas e 
no símbolo da fé. Propriedades essenciais da Igreja. A Igreja comunhão: carismas e mistérios 
ordenados. A Igreja universal e as Igrejas locais. O mistério petrino do Bispo de Roma. A 
colegialidade episcopal. A missão da Igreja. Lumen Gentium e o momento da virada na história da 
Eclesiologia. A nova evangelização: santidade, ecumenismo, diálogo interreligioso. Maria no 
mistério da Igreja.  

2.1.5 Mariologia: Maria na Sagrada Escritura. Virgindade e maternidade de Maria. Imaculada 
Conceição. Assunção de Maria. O culto à Santíssima Virgem Maria.  

2.1.6 Sacramentos: Definição de sacramento. Instituição e número de sacramentos. Eficácia ou 
causalidade sacramental. A estrutura do sinal sacramental. Disposição do ministro e do sujeito. O 
caráter sacramental. A graça sacramental.  

2.1.7 Deus Criador e Pecado Original: A criação na Sagrada Escritura. Desenvolvimento histórico 
da criação. O estado original. A condição sobrenatural do homem. A questão da origem do homem. 
Doutrina bíblica sobre o pecado original. Doutrina do Magistério da Igreja sobre o pecado original. 
Propostas teológicas contemporâneas para explicar o pecado original e a sua valorização. 
Antropologia do homem decaído. Anjos e demônios. 
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2.1.8 Graça e Virtudes Teologais: A graça no Antigo e no Novo Testamento. A doutrina da graça na 
tradição da Igreja. Essência da graça criada. A justificação. Doutrina do Concílio de Trento. 
Diversos tipos de graça. Graça e liberdade. Graça e natureza; mérito e predestinação. A divinização 
do justificado. Virtude teologal da fé. Virtude teologal da esperança. Virtude teologal da caridade. 
Escatologia: Parusia. Imortalidade e ressurreição. A ressurreição dos mortos. A vida eterna. A 
retribuição do ímpio (o inferno). A teologia da morte. Juízo particular e juízo final. A escatologia 
intermediária.  

2.1.9 Teologia Moral Fundamental: A natureza da teologia moral. Fontes da moral cristã e a sua 
especificidade. Jesus Cristo como fonte e centro da moral. A pessoa humana e a sua dignidade. A 
consciência moral. O ato humano e as fontes da sua moralidade. A lei moral natural. As normas 
morais e os absolutos morais frente ao consequencialismo. O pecado. Chamada universal à 
santidade. A virtude e as virtudes.  

2.1.10 Doutrina Social da Igreja: Virtude da justiça e as suas partes. História da doutrina social da 
Igreja da Rerum Novarum à Centesimus annus. Relação entre justiça e amor. O bem comum. A 
solidariedade. Os direitos humanos e os deveres correspondentes. A liberdade religiosa. O trabalho 
humano e os seu significado. A propriedade privada e o destino universal dos bens. O amor 
preferencial pelos pobres. A democracia e os regimes políticos, subsidiariedade e participação. Paz 
como tranquilitas ordinis e as condições para uma guerra justa. Globalização e o seu significado 
econômico, político, social, cultural. 


