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1. A definição de Bíblia como “o conjunto de livros que, escritos sob a inspiração do 
Espírito Santo, têm Deus por autor e como tal foram transmitidos à Igreja” é dada:

(A) pelo Concílio de Nicéia.
(B) pelo Concílio de Trento.
(C) pelo Concílio Vaticano II.
(D) pela constituição dogmática “Dei Verbum”.
(E) pelo Concílio Vaticano I na constituição dogmática “Dei Filius”.

2. Após a época dos Juízes na História de Israel começou o tempo da Monarquia. 
Qual o nome do último juiz e o nome o primeiro Rei de Israel respectivamente, 
ungido pelo último juiz secretamente?

(A) Natã e Davi.
(B) Samuel e Davi.
(C) Samuel e Saul.
(D) Sansão e Salomão.
(E) Gedeão e Roboão.

3. Segundo Wilfrid J. Harrington, durante o reinado do Rei Acab, influenciado por 
sua  esposa  Jezabel,  a  adoração  Baal  foi  introduzida  em Samaria  e  os  fiéis  de 
Iahweh foram perseguidos.  A reação a  favor do Javismo exclusivo e  ético e  a 
proclamação  da  justiça  social,  neste  contexto,  foi  promovida  com  ardor  pelo 
profeta:

(A) Elias.
(B) Isaías.
(C) Eliseu.
(D) Amós.
(E) Jeremias.

4. É correto se afirmar que Jesus de Nazaré é constituído por algumas características 
que o fazem ser verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, segundo os 
concílios  cristológicos  dos  primeiros  séculos.  Quais  são  as  características 
essenciais presentes em Jesus?

(A) Uma natureza,  uma pessoa  humana,  duas  vontades  e  de  ser  criado  e  não 
gerado.

(B) Duas naturezas, duas pessoas, duas vontades e sem alma humana.
(C) Duas naturezas, uma pessoa divina, duas vontades e uma alma humana.
(D) Duas naturezas, uma pessoa humana, sem alma humana e uma vontade divina
(E) Uma  natureza,  duas  pessoas  divinas,  uma  vontade  humana  e  uma  alma 

humana.

5. Quem foi o herege que afirmava que em Cristo, o Verbo havia substituído a sua 
alma ou o seu espírito?

(A) Ário.
(B) Nestório.
(C) Eutiques.
(D) Apolinário.
(E) Berengário.

6. Segundo a encíclica Spes Salvi (nº 06) a figura de Cristo é interpretada, nos antigos 
sarcófagos, sobretudo através de duas imagens:

(A) a do vigia e a do pastor.
(B) a do filósofo e a do pastor.
(C) a do filósofo e a do errante.
(D) a do mistagogo e a do pedagogo.
(E) a do campesino e a do professor.

7. Qual o Papa que proclamou o dogma da Assunção da Virgem Maria de Corpo e 
Alma aos céus?

(A) Pio IX.
(B) Pio XII.
(C) Paulo VI.
(D) João XXIII.
(E) João Paulo II.

TEOLOGIA



CONCURSO DE ADMISSÃO – 2010 ao EIA/QCM - 2011 PAG - 2CAPELÃO MILITAR 
CATÓLICO ____________________

Subdiretor de Ensino

Visto:

8. Pela consagração do pão e do vinho opera-se a mudança de toda substância do pão 
na substância do Corpo de Cristo e de toda substância do vinho na substância do 
sangue de Cristo. A esta mudança a Igreja católica chama de:

(A) epiclese.
(B) impanação.
(C) comunhão.
(D) transignificação.
(E) transubstanciação.

9. Unidade,  catolicidade,  santidade  e  apostolicidade  são  classificadas  pela 
Eclesiologia como:

(A) dimensões salvíficas da Igreja.
(B) nomenclaturas ultrapassadas da Igreja.
(C) características da Igreja definidas pelo Vaticano II.
(D) elementos que ressaltam a universalidade da Igreja.
(E) doutrinas discordantes entre católicos, ortodoxos e protestantes.

10. A prática ecumênica da Igreja se refere:

(A) ao diálogo com os católicos ortodoxos.
(B) ao diálogo e cooperação com todas as religiões.
(C) ao diálogo e cooperação com os cristãos evangélicos.
(D) exclusivamente ao diálogo com as denominações cristãs.
(E) ao diálogo e cooperação com algumas denominações cristãs.

11. Os atos do penitente para uma celebração válida do sacramento da Reconciliação 
são:

(A) contrição, confissão dos pecados, satisfação.
(B) absolvição, confissão dos pecados, comunhão.
(C) jejum, omissão dos pecados, medo do inferno.
(D) contrição imperfeita, meditação silenciosa, satisfação.
(E) adoração ao santíssimo, omissão dos pecados, senso de culpa.

12. A  Igreja  recomenda  a  todo  o  Povo  de  Deus  a  prática  da  oração  contínua  e 
premurosa,  e  de  modo  especial,  estão  obrigados,  canonicamente,  a  rezar  os 
sigilados pelo Sacramento da Ordem. Santificando assim todos os momentos do 
dia  e  da  noite,  num  incessante  hino  de  louvor  a  Deus.  Tal  oração  de  índole 
litúrgica-comunitária recebe o nome de:

(A) Rosário.
(B) Akatistos.
(C) Lectio divina.
(D) Liturgias das Horas.
(E) Adoração ao Santíssimo Sacramento.

13. Segundo a encíclica Ecclesia de Eucharistia (nº 3) a Igreja nasce de qual mistério?

(A) Mistério fidei.
(B) Mistério pascal.
(C) Mistério da Palavra.
(D) Misterium quaedam.
(E) Misterium aeternitatis.

14. Para onde está destinado o fiel que morre em pecado mortal sem ter-se arrependido 
dele, até o fim rebelando-se contra Deus e sem acolher  o amor misericordioso 
dele?

(A) Céu.
(B) Limbo.
(C) Inferno.
(D) Purgatório.
(E) Reencarnar-se várias vezes.

15. Segundo princípios e normas litúrgicas no que se referem a celebração eucarística 
e ao sacramento da Ordem, a oração eucarística deve ser proferida:

(A) Diácono e Presbítero.
(B) somente pelo Sacerdote
(C) exclusivamente pelo Bispo.
(D) exclusivamente pelo Presbítero.
(D) Ministros extraordinário da comunhão eucarística e o Presbítero.
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16. Segundo o Catecismo da Igreja Católica 1113, a vida litúrgica da Igreja gravita em 
torno:

(A) da memória dos Apóstolos.
(B) dos que presidem na caridade.
(C) do sacrifício eucarístico e dos sacramentos.
(D) da vida de cada membro da comunidade eclesial.
(E) das exigências e necessidades atuais da assembleia.

17. O embrião humano possui em si três propriedades biológicas que dão as bases para 
que  o  mesmo  seja  respeitado  de  modo  incondicional.  O  embrião  traz  em sua 
informação genética  as bases do seu posterior desenvolvimento harmônico. Tal 
certeza conduz a bioética de matiz católica a condenar a destruição de embriões 
humanos e o aborto. Quais são estas propriedades recordados por E. Sgreccia?

(A) Fecundação, divisão e nidação.
(B) Individuação, identidade e hibridação.
(C) Replicação, fertilização e implantação.
(D) Coordenação, continuidade e gradação.
(E) Legalização, personalismo e fertilização.

18. O cân. 1037 do Código de Direito Canônico afirma que o candidato ao diaconato 
não casado e o candidato ao presbiterato não devem ser admitidos à ordem do 
diaconato  sem que  antes,  com o rito  prescrito,  tenham assumido publicamente 
perante Deus e a Igreja a obrigação do(a):

(A) celibato.
(B) retiro anual do clero.
(C) participação da Missa cotidiana.
(D) Liturgia das Horas cotidiana.
(E) leitura e meditação da Palavra de Deus.

19. Qual livro do Código de Direito Canônico (1983) é dedicado à liturgia?

(A) Livro II.
(B) Livro IV.
(C) Livro VI.
(D) Livro VII.
(E) Livro VIII.

20. Um dos temas prioritários de Aparecida é que a ação missionária da Igreja não se 
baseie em elementos de mera conservação, mas que seja eminentemente criativa, 
ardorosa e missionária. A Igreja deve se manifestar sempre mais como mãe que vai 
ao encontro do outro,  sendo uma escola permanente de comunhão missionária. 
Qual o termo técnico que Aparecida usou para esta mudança de orientação eclesial 
na perspectiva missionária?

(A) restauração.
(B) proselitismo.
(C) globalização.
(D) conversão pastoral.
(E) Evangelização ad gentes.
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21. Assinale a alternativa correta.

(A) As consoantes [p], [b], [m] e [n] são foneticamente classificadas como 
oclusivas bilabiais.

(B) Como as vogais, as consoantes podem ou não ser produzidas com vibração 
das cordas vocais.

(C) No português falado no Brasil, existem somente duas consoantes nasais no 
português.

(D) As vogais [o] e [u] são classificadas como velares, enquanto as vogais [e] e 
[i] são palatais.

(E) As consoantes conhecidas como laterais se caracterizam pela vibração da 
língua ou do véu palatino.

22. Quanto  à  acentuação,  analise  as  afirmativas  abaixo  e,  a  seguir,  assinale  a 
alternativa correta.
I. são, sem, sob e com são monossílabos tônicos.
II. leucemia, pudico, inaudito, ibero e palato são vocábulos paroxítonos.
III. ambrosia,  hieróglifo,  ortoepia e  réptil são  vocábulos  que  apresentam 

oscilação de pronúncia.
IV. Todas as palavras monossilábicas são oxítonas.
(A) Somente I e II estão corretas.
(B) Somente I e IV estão corretas.
(E) Somente II e III estão corretas.
(F) Somente II e IV estão corretas.
(E) Somente III e IV estão corretas.

23. Assinale a alternativa em que a sentença está de acordo com as regras da gramática 
normativa:

(A) Os estudantes conversaram à cerca da nova direção.
(B) É necessário estar atento as novas demandas.
(C) O pelotão foi a cidade capturar os insurgentes.
(D) As crianças não conseguiram andar à cavalo ontem.
(E) Os documentos serão enviados em domicílio.

24. Assinale a alternativa em que a pontuação da sentença está correta.

(A) A orca que é um cetáceo tem uma inteligência muito desenvolvida.
(B) O deputado  Miguel  Cervantes  que  está  preso  na  Polícia  Federal  roubou 

milhões.
(C) José está gordo mas sua esposa já emagreceu vinte quilos.
(D) Raulzito, irritado com a pressão do pai, jogou fora seu diploma.
(E) Julieta gostava de vinho chileno; Romeu de champanhe francesa.

25. Assinale a alternativa em que o prefixo das duas palavras expressa a ideia  de 
“movimento em torno”.

(A) Cisalpino – cisplatino 
(B) Circunlocução – circunvagar 
(C) Abdicar – abjurar 
(D) Imigrar – irromper 
(E) Percorrer – perfurar 

26. A respeito dos pronomes de tratamento, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, 
assinale a alternativa correta.

I. Designam a pessoa a quem se fala, a 2ª pessoa, levando o verbo para a 2ª 
pessoa também.

II. Embora seja um pronome de tratamento,  “você” e o “senhor (a  senhora)” 
podem ser  empregadas nas funções de sujeito,  de agente  da passiva e  de 
adjunto.

III. O  pronome  de  tratamento  mais  amplamente  empregado,  na  escrita,  em 
documentos oficiais e comerciais é “Vossa Excelência (V.Ex.ª)”.

IV. Quando em referência à 3ª pessoa, substituímos o Vossa por Sua.

(A) Somente I e II estão corretas.
(B) Somente I e III estão corretas.
(C) Somente III e IV estão corretas.
(D) Somente I, II e IV estão corretas.
(E) Somente II, III e IV estão corretas.

LÍNGUA PORTUGUESA
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27. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. O sujeito oculto é um caso de elipse.
II. As chamadas “orações sem sujeito” contrariam a ideia de que o sujeito é um 

termo essencial da oração.
III. O agente da passiva é um termo acessório da oração.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente II está correta.
(C) Somente III está correta.
(D) Somente I e II estão corretas.
(E) Somente II e III estão corretas.

28. Assinale a alternativa adequada quanto à regência verbal, tendo em vista o padrão 
normativo.

(A) Aspiro uma vida melhor.
(B) Lembrei a infância ao sentir o aroma da alfazema.
(C) O chefe do setor chamou-lhe para uma séria conversa.
(D) Ele teve de responder as perguntas feitas pelo delegado.
(E) Vamos nos esquecer de tudo e deixar o passado para trás.

29. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo.
I. Eles não pertencem ao mesmo ______________ social.
II. A prefeitura __________ a licença dos donos de barraca de praia.
III. A ____________ de livros e materiais audiovisuais estará proibida durante o 

recesso escolar.
IV. O prazo para inscrição no concurso foi _________________.
V. Os currículos dos candidatos demonstram que eles são todos ____________, 

sem qualificação alguma.

(A) estrato – caçou – seção – delatado – insipientes
(B) extrato – cassou – sessão – dilatado – incipientes
(C) estrato – cassou – cessão – dilatado – insipientes
(D) extrato – caçou – seção – delatado – incipientes
(E) estrato – cassou – cessão – dilatado – incipientes

30. Em qual sentença ou em quais sentenças a concordância está conforme a gramática 
normativa?
I. Uma das  pessoas  que  mais  insistiram na  contratação  dos  jogadores  foi  o 

técnico.
I. Pelé é um dos poucos brasileiros que possuem renome internacional.
II. Momentos houveram na guerra em que até o general duvidou da vitória.

(G) Somente I está correta.
(H) Somente II está correta.
(B) Somente III está correta
(C) Somente I e II estão corretas.
(D) Somente II e III estão corretas.

31. Assinale  a  alternativa  que  explica  o  uso  do  presente  do  indicativo  nos  verbos 
sublinhados no texto abaixo.

Na maravilha da literatura universal que é o conto A terceira margem do rio, de 
Guimarães Rosa, um homem um dia se despede da família, embarca numa canoa 
e nunca mais volta, decidido a passar o resto da vida a subir e descer o rio, subir e 
descer. 
(A) Ações habituais.
(B) Ações durativas.
(C) Ações atemporais.
(D) Ações repetitivas.
(E) Passado nostálgico.

32. Observe  a  concordância  nas  frases  abaixo  e,  a  seguir,  assinale  a  alternativa 
corretas.

I. Cerca de cem mil pessoas compareceu ao funeral do ator.
II. É necessária a atenção de todos.
III. Ela aparece em bastantes capas de revistas.
IV. Pedimos mais carne e menas sobremesas.

(A) Somente I e II estão corretas.
(B) Somente I e III estão corretas.
(C) Somente II e III estão corretas.
(D) Somente II e IV estão corretas.
(E) Somente III e IV estão corretas.
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Leio o texto abaixo, para responder os itens 33 a 35.

O texto como placebo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A  palavra  placebo  (do  latim  agradarei)  refere-se  a  uma  substância  ou  um 
procedimento  que  teoricamente  não  faria  efeito  sobre  o  organismo,  mas  que 
acaba tendo resultados terapêuticos, pela crença que uma pessoa deposita nela. 
Pergunta: é o texto um placebo? No caso da ficção, pode-se dizer que sim. É algo 
que resulta da imaginação de um escritor, de um cineasta, de um dramaturgo; 
mas, quando agrada o espectador ou o leitor (um objetivo implícito na própria 
criação ficcional),  exerce um efeito que poderíamos chamar de terapêutico. A 
ficção ajuda a viver. E isso inclui uma melhora da saúde – pelo menos do ponto 
de vista psicológico. Para muitas pessoas a leitura é um amparo, um consolo, 
uma terapia. Daí nasceu inclusive um gênero de livros que se tornou popular: as 
obras de autoajuda. Diferentemente da ficção, elas aconselham o leitor acerca de 
problemas específicos: luto, controle do stress, divórcio, depressão, ansiedade, 
relaxamento, autoestima, e até a felicidade. Esse tipo de leitura faz um enorme 
sucesso; não há livraria que não tenha uma seção destinada especialmente à
 autoajuda.

(Disponível em: <http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/o_texto_como_placebo.
html>. Acesso em: 18 fev. 2010. Autor: Moacyr Scliar).

33. De  acordo  com  texto,  analise  as  afirmativas  abaixo  e,  a  seguir,  assinale  a 
alternativa correta.

I. Todo texto funciona como placebo, uma vez que a leitura acaba produzindo 
um efeito terapêutico no leitor.

II. Os textos ficcional e de autoajuda possuem o mesmo objetivo, ou seja, ajudar 
o leitor a superar seus problemas, enfrentar a realidade.

III. Os textos  ficcionais  são  comparados  ao  placebo  porque,  como estes,  não 
teriam  efeito  qualquer  sobre  o  organismo,  mas  acabam  tendo  resultados 
terapêuticos, ajudando as pessoas a viver.

IV. Os livros de autoajuda diferem dos livros de ficção porque possuem objetivo 
explícito de ajudar o leitor a superar seus problemas, a viver

(A) Somente I e II estão corretas.
(B) Somente II e IV estão corretas.
(C) Somente III e IV estão corretas.
(D) Somente I, II e III estão corretas.

(E) Somente I, III e IV estão corretas.
34. “Daí” (linha 10) estabelece uma relação de:

(A) conclusão.
(B) oposição.
(C) condição.
(D) concessão.
(E) adição.

35. No que se refere à tipologia textual, o trecho é, predominantemente:

(A) Injuntivo.
(B) Descritivo.
(C) Narrativo-descritivo.
(D) Argumentativo-injuntivo.
(E) Expositivo-argumentativo.

Leia o texto abaixo, para responder o item 36.
Camelot e a Casa Branca

O 35º presidente dos EUA popularizou-se como JFK. Sorriso aberto,  fala 
cativante, formação primorosa, esposa bonita e filhos dignos de cartão de Natal: 
nada  parecia  errado  naquela  família.  O  pequeno  incômodo  causado  pelo 
catolicismo do presidente, caso único na história dos EUA, foi logo superado. No 
debate presidencial com o pálido e evasivo Nixon, o sorriso de JFK chegava a ser 
uma covardia. Quasímodo (o corcunda de Notre Dame) e Adônis (o homem mais 
belo da mitologia grega) inauguraram a era da política televisiva e indicaram para 
todas  as  décadas  futuras  que a  imagem seria  o  eixo dominante  da política  de 
massas.
(KARNAL, Leandro. Camelot e a Casa Branca.  Aventuras na História, n.. 71, 
jun. 2009, p. 46).

36. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. Quasímodo e Adônis apontam para uma intertextualidade explícita.
II. A imagem de JFK foi essencial para sua eleição.
III. O povo americano não esboçou reação contrária à religião de JFK.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente II está correta.
(C) Somente III está correta.
(D) Somente I e II estão corretas.
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(E) Somente II e III estão corretas.

37. Identifique as frases que apresentam exemplos de ambiguidade lexical e, a seguir, 
assinale a alternativa correta.

I. A mulher foi assaltada no banco da praça.
II. Aquela menina encontrou o garotinho em seu quarto.
III. Procuro a tampa do baú que estava no quarto.
IV. Corto cabelo e pinto.
V. Retiramos o macaco do carro.

(A) Somente I e III estão corretas.
(B) Somente I, II e IV estão corretas.
(C) Somente I, IV e V estão corretas.
(D) Somente II, III e IV estão corretas.
(E) Somente III, IV e V estão corretas.

38. Ordene os fragmentos de forma que constituam um parágrafo coerente e coeso e, 
em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(   ) Não faltam críticas para a medicina alternativa.
(   ) Neste último caso, o que temos é um apelo espiritual ou psicológico traduzido 

na  palavra  escrita,  que,  ao  longo  do  tempo,  sempre  teve  uma  aura  de 
autoridade e de verdade.

(   ) O  argumento  principal  é  de  que  a  medicina  moderna  deve  se  basear  em 
evidências resultantes de estudos experimentais, epidemiológicos, estatísticos, 
o que não acontece com muitos dos métodos alternativos.

(   ) Isto  não  quer  dizer  que  esse  tipo  de  tratamento  não  funcione,  ou  que  a 
literatura de autoajuda não surta efeito.

(Disponível em : http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/o_texto_como_
placebo.html. > Acesso em: 18 fev. 2010. Adaptado).

(A) 1 – 4 – 2 – 3
(B) 4 – 1 – 3 – 2
(C) 3 – 2 – 4 – 1
(D) 1 – 2 – 3 – 4

(E) 2 – 4 – 3 – 1
39. Assinale a alternativa que contém homônimos perfeitos.

(A) casa (verbo) – casa (substantivo).
(B) espeto (substantivo) – espeto (verbo).
(C) sede (substantivo) – cede (verbo).
(D) ascender (verbo) – acender (verbo).
(E) cassar (verbo) – caçar (verbo).

40. Na solenidade de uma formatura numa universidade baiana, em 2007, o paraninfo 
da turma fez um discurso do qual se apresenta abaixo um pequeno trecho. Leia-o, 
analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

Boa noite, minhas senhoras.
Boa noite, meus senhores.
Alunas e alunos, professoras e professores.

Estamos aqui reunidos,
No Centro Amélia Amorim,
Para celebrarmos uma jornada
Que esta noite chega ao fim.

I. Esse trecho apresenta uma intertextualidade intergêneros.
II. Há, no trecho, uma heterogeneidade tipológica.
III. Percebem-se desvios sintáticos em relação à norma padrão.
(I)
(A) Somente I está correta.
(B) Somente II está correta.
(C) Somente III está correta.
(D) Somente I e II estão corretas 
(E) Somente II e III estão corretas.

http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/o_texto_como_


CONCURSO DE ADMISSÃO – 2010 ao EIA/QCM - 2011 PAG - 8CAPELÃO MILITAR 
CATÓLICO ____________________

Subdiretor de Ensino

Visto:

3  ª   PARTE  

REDAÇÃO

Valor 10,000 pontos

Responda no Caderno de Respostas anexo.

Desenvolva  a  ideia  proposta  abaixo  através  de  um  texto 
argumentativo/dissertativo.

“A  tecnologia  abre  territórios  fascinantes,  e  ameaça  nos
controlar: se pensarmos um pouco, sentiremos medo”

A  redação  deverá  conter  no  mínimo  20  e  no  máximo  30  linhas  e  será 
avaliada segundo os critérios de apresentação da escrita, tema/conteúdo, tipo de texto, 
gramaticalidade, coerência e coesão.

LÍNGUA PORTUGUESA

FINAL DA PROVA


	CAPELÃO MILITAR CATÓLICO

