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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 10

Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é1

certo, procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais
familiar também, é a interdição. Sabe-se bem que não se tem
o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em4

qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode
falar de qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da
circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito7

que fala: temos aí o jogo de três tipos de interdições que se
cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma grade
complexa que não cessa de se modificar. 10

Notaria apenas que, em nossos dias, as regiões onde
essa grade é mais cerrada, onde os buracos negros se
multiplicam, são as regiões da sexualidade e as da política:13

como se o discurso, longe de ser elemento transparente ou
neutro no qual a sexualidade se desarma e a política se
pacifica, fosse um dos lugares onde elas exercem, de modo16

privilegiado, alguns de seus mais temíveis poderes. Por mais
que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as
interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua19

ligação com o desejo e com o poder. 
Nisto não há nada de espantoso, visto que o discurso

— como a psicanálise nos mostrou — não é simplesmente22

aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo
que é objeto do desejo; e visto que — isto a história não
cessa de nos ensinar — o discurso não é simplesmente aquilo25

que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo
por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos
apoderar.28

Michel Foucault. A ordem do discurso. 6.ª ed., São

Paulo: Loyola, 1996, p. 9-10 (com adaptações).

Com relação às idéias do texto, julgue os itens subseqüentes.

1 A interdição é um procedimento de exclusão, segundo o qual
as pessoas são submetidas a restrições impostas socialmente
e que se alternam.

2 As expressões “Tabu do objeto” (R.6), “ritual da
circunstância” (R.6-7) e “direito privilegiado ou exclusivo do
sujeito que fala” (R.7-8) são tipos de interdição que se
entrelaçam em uma rede que sofre transformações
continuamente.

3 As regiões da sexualidade e as da política são foco de três
interdições mencionadas, as quais são reveladas no discurso
com transparência e rapidez. 

4 O discurso liga-se ao poder porque manifesta e ao mesmo
tempo oculta os sistemas de dominação.

5 O último parágrafo explicita como o discurso se liga ao
desejo e ao poder.

Julgue os itens seguintes, relativos às estruturas lingüísticas do
texto.

6 Preservam-se a correção gramatical e o sentido do texto se
o pronome “onde” (R.11) for substituído por as quais.

7 A expressão “no qual” (R.15) tem como referente a expressão
“elemento transparente ou neutro” (R.14-15).

8 Na linha 23, o pronome “aquilo” pode ser substituído por o,
sem prejuízo do sentido original e de correção gramatical. 

9 O pronome “isto” (R.24) recupera o sentido do trecho “visto
que o discurso (…) desejo” (R.21-23).

10 Na linha 27, o pronome “nos” complementa o sentido da
forma verbal “queremos”.

A leitura crítica pressupõe a capacidade do1

indivíduo de construir o conhecimento, sua visão de mundo,
sua ótica de classe. Isso é possível através das discussões
em sala, do diálogo com os professores, com outros alunos4

e, até mesmo, do “diálogo cognitivo” com seu objeto de
conhecimento. No “diálogo cognitivo” com o objeto do
conhecimento encontra-se o valor da apreensão dos7

conteúdos curriculares historicamente produzidos, pois não
se constrói o conhecimento a partir do nada. À medida
que assimila criticamente os conteúdos (momento em que10

entra em ação a diretividade do professor, selecionando,
sistematizando e apresentando os conteúdos), o aluno realiza
o diálogo cognitivo com seu objeto. A assimilação crítica13

ocorre quando os conteúdos são confrontados com os
dados da realidade empírica, quando são historicizados,
relativizados no contexto que os gerou, remetidos às suas16

condições de produção, quando são apreendidos através da
relação, tão conhecida na obra de Freire, entre leitura da
palavra e leitura do mundo.19

Aparecida de Fátima Tiradentes dos Santos. Desigualdade social e dualidade escolar:

conhecimento e poder em Paulo Freire e Gramsci. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000, p. 89.

Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.

11 O trecho “de construir o conhecimento” (R.2) estabelece
relação de regência com o termo “capacidade” (R.1),
especificando-lhe o significado.

12 O pronome “seu” (R.5) se reporta à expressão “a capacidade
do indivíduo” (R.1-2), com a qual mantém relação coesiva. 

13 O conectivo “À medida que” (R.9-10) liga orações e
estabelece entre elas relação semântica que poderia ser
expressa pelo conectivo Enquanto.

14 O termo “às” (R.16) pode, sem prejuízo para a correção
gramatical do período, ser substituído por a.
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15 O trecho “são apreendidos através da relação” (R.17-18)
refere-se sintaticamente à expressão “conteúdos curriculares”
(R.8).

16 Infere-se da leitura do texto que o diálogo cognitivo é
condição prévia para a leitura crítica porque esta apenas é
alcançada quando professores e alunos se envolvem em
discussões em sala de aula.

17 O conhecimento é construído historicamente; por essa razão,
os conteúdos curriculares podem propiciar o diálogo do
aluno com o objeto de conhecimento que está estudando.

18 A combinação entre a teoria e a prática é pressuposta da
leitura do texto.

Julgue os itens que se seguem, referentes a redação de
correspondências oficiais. 

19 O pronome de tratamento empregado em comunicações
dirigidas aos chefes dos três poderes é Excelentíssimo

Senhor seguido do cargo.

20 O memorando tem como finalidade a comunicação entre os
chefes de unidades administrativas de órgãos distintos. 

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética acerca dos direitos e das garantias fundamentais,
seguida de uma assertiva a ser julgada.

21 Miguel, casado e pai de três filhos, foi condenado pela
justiça do Distrito Federal (DF) a trinta anos de prisão por
assalto a bancos, seqüestro e vários outros crimes. Em
janeiro de 2006, ele foi assassinado no interior de sua cela
por colegas de carceragem, em Brasília. Nessa situação, cabe
ao Estado indenizar a viúva e os três filhos de Miguel, uma
vez que o dever de guarda e o respeito à integridade física e
moral dos detentos é do Estado.

22 Patrícia foi condenada pela justiça do DF, em março de
2006, à pena de quinze anos de reclusão por tráfico de
drogas. Patrícia, grávida de quatro meses, foi recolhida à
penitenciária feminina de Brasília após a condenação. Sua
filha Isabela nasceu no dia 4 de setembro de 2006, em
hospital público da capital federal, onde Patrícia permaneceu
internada por três dias, sob escolta policial, para amamentar
sua filha. Ao retornar ao estabelecimento prisional, recebeu
a informação da diretora do presídio de que não poderia
continuar com sua filha. Assim, Isabela ficou sob os
cuidados da avó. Nessa situação, a informação prestada pela
diretora da penitenciária está fundamentada na Constituição
Federal, que protege os direitos das crianças e adolescentes,
filhos de mães condenadas por tráfico de drogas.

O presidente da República editou decreto que institui
estado de defesa, justificado pela instabilidade institucional nos
principais aeroportos do país, sobretudo pelos constantes atrasos
de vôos. Em seguida, encaminhou o decreto ao Congresso
Nacional, dentro do prazo constitucional, para aprovação ou
rejeição do ato.

Em face dessa situação hipotética, julgue o item abaixo à luz das
disposições constitucionais sobre o estado de defesa.

23 Na hipótese considerada, os poderes do presidente da
República são absolutos; portanto, caso o decreto seja
rejeitado pelo Congresso Nacional, o presidente poderá,
legitimamente, alegando relevância e urgência, restabelecer
o estado de defesa.

Acerca do estado de sítio, julgue o item seguinte.

24 Na vigência de estado de sítio, no caso de declaração de
estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira,
poderão ser tomadas medidas de restrição a direitos
fundamentais. Em casos de crimes contra a segurança
nacional, poderão as autoridades estaduais das polícias
militares autorizar a prática de tortura, desde que
expressamente fundamentada e acompanhada de médico
legalmente habilitado.

Renato foi presidente de centro acadêmico e do diretório
central dos estudantes da Universidade de Brasília quando cursou
medicina. Já médico graduado, foi presidente dos conselhos
regional e federal de medicina. Atualmente, é oficial da ativa do
corpo de saúde do Exército. Pelo seu passado político e
objetivando uma futura candidatura a deputado federal, Renato
dirigiu-se à sede de um partido político em Brasília – DF para
filiar-se. O presidente do partido local negou-lhe a filiação e
informou-lhe que, de acordo com a Constituição, aos militares
da ativa não é permitida a filiação a partidos políticos.

À luz da Constituição Federal, julgue o item que se segue,
relativo à situação hipotética acima.

25 Na situação considerada, a afirmação do presidente do
partido está correta.

No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética acerca
da nacionalidade, seguida de uma assertiva a ser julgada.

26 Um casal de cidadãos argentinos passou as férias do último
verão no litoral de Santa Catarina. A mulher, grávida de 8
meses, deu à luz Henrique, em hospital da rede pública da
cidade. Nessa situação, segundo a Constituição Federal,
Henrique é considerado brasileiro nato.

Julgue os itens que se seguem, com relação à organização do
Estado.

27 Considere a seguinte situação hipotética.

Leila, mãe de uma filha de 13 anos de idade e outra de 10
anos de idade, residente em Brasília – DF, encaminhou uma
carta ao governador do DF e ao secretário de cultura local,
relatando sua preocupação com as cenas abusivas de sexo e
violência em uma série de programas de TV. Sugeriu que a
classificação para efeito indicativo fosse mais rigorosa.

Nessa situação, Leila não observou a Constituição Federal,
uma vez que a competência para exercer a classificação para
efeito indicativo é da União e não do DF.

28 Considere a seguinte situação hipotética.

Governador recém-eleito de um estado da Federação, em
entrevista coletiva à imprensa, anunciou um projeto para
criar um tribunal de contas no âmbito de cada município,
com o objetivo de auxiliar no sistema de controle interno de
cada Poder Executivo municipal. Após a entrevista, um
advogado declarou à imprensa que o projeto do governador
era inconstitucional, pois a Constituição Federal proíbe essa
criação.

Nessa situação, a declaração do advogado está em
conformidade com a Constituição Federal, que veda a
criação de tribunais de contas municipais.
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Acerca dos direitos sociais, cada um dos seguintes itens apresenta

uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

29 Um rapaz de 17 anos de idade foi contratado para trabalhar

em um restaurante no período noturno, com uma jornada de

seis horas. Ao tomar conhecimento do contrato, o advogado

do dono do restaurante informou imediatamente ao seu

cliente que a situação do rapaz recém-contratado era vedada

pela Constituição Federal. Nessa situação, as informações do

advogado não estão corretas, pois o que é vedado pela

Constituição é o trabalho noturno aos menores de 16 anos.

30 Pedro é caixa de banco privado em Brasília – DF. Foi

presidente do sindicato dos bancários do DF na última

gestão. Registrou a candidatura em agosto de 2004 e tomou

posse no cargo em dezembro do mesmo ano. Em novembro

de 2005, cometeu falta grave na sua agência e foi demitido

do banco pelo gerente. Nessa situação, a demissão é ilegal,

uma vez que o mandato como presidente se encerrará em

dezembro de 2006. 

Em cada um dos itens que se seguem, relativos à administração

pública, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma

assertiva a ser julgada.

31 Ari é servidor concursado do Ministério da Educação desde

1990. Lotado na representação do Ministério em Belo

Horizonte – MG, elegeu-se vereador no último pleito

eleitoral. Com uma carga horária de 40 horas no MEC, não

havia como compatibilizar seus horários com o mandato

eletivo. Seguindo as disposições da Constituição Federal,

afastou-se do cargo do MEC para exercer apenas o mandato

de vereador. Nessa situação, e à luz da Constituição, Ari

poderá optar pela remuneração de seu cargo no MEC ou pela

de vereador.

32 Joaquim é servidor público estável, cargo de auxiliar

judiciário — área serviços gerais, do Tribunal de Justiça do

Distrito Federal e Territórios (TJDFT) há 12 anos. Em

setembro de 2006, recebeu um expediente do presidente do

tribunal, informando que seu cargo seria extinto a partir de

outubro e que ficaria em disponibilidade a partir dessa data.

Irresignado, Joaquim procurou o diretor da divisão de

recursos humanos do tribunal. Informou-lhe o diretor não

haver razão para se preocupar, pois receberia sua

remuneração integral enquanto não fosse aproveitado em

outro cargo. Nessa situação, à luz da Constituição, é correto

afirmar que as informações prestadas pelo diretor da divisão

de recursos humanos estão incorretas.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética acerca do estatuto dos policiais-militares da Polícia
Militar do Distrito Federal (PMDF), seguida de uma assertiva a
ser julgada.

33 Luiz prestou serviço como tenente à Força Aérea Brasileira
por 6 anos. Aprovado no concurso público de admissão,
ingressou no quadro de oficiais policiais-militares da PMDF
em setembro de 2006. Nessa situação, Luiz poderá computar
como tempo efetivo de serviço aquele prestado à Força
Aérea Brasileira.

34 Vítor é policial militar da ativa do DF há 12 anos. Em
fevereiro de 2006, conheceu Júlia, cidadã norte-americana,
com quem pretende se casar. Nessa situação, Vítor não
poderá se casar com Júlia, pois o estatuto da PMDF veda o
casamento de PMs com estrangeiros.

35 Fábio é oficial do quadro de saúde da PMDF. Desenvolve
suas atividades na corporação como veterinário no período
vespertino, por determinação do comando-geral. Nas manhãs
livres, presta serviços e consultoria a uma clínica de animais,
registrada como sociedade por quotas de responsabilidade
limitada. Fábio é sócio da empresa, com 30% de seu capital.
Nessa situação, não existe ilegalidade na situação de Fábio,
uma vez que ele pode ser sócio de empresa e seus serviços
na clínica não prejudicam as atividades de oficial do quadro
de saúde, visto que não há superposição de horários das suas
atividades.

36 Cinco PMs do DF realizaram uma operação especial em
conjunto com a Polícia Civil do DF para cumprirem
determinação judicial de crime de roubo de cargas e tráfico
de drogas. Dois PMs cometeram sérias transgressões
disciplinares na operação, recebendo pena disciplinar de
prisão por 16 dias. Nessa situação, não é permitida a
interposição de recurso administrativo contra as penas
disciplinares.

37 César é segundo-sargento da PMDF e está na inatividade há
mais de 2 anos. Destacou-se no quadro da corporação como
instrutor de tiro na academia de polícia por 12 anos. Nessa
situação, César, embora instrutor de tiro, ao entrar na
inatividade, perdeu automaticamente o porte de arma.

38 Maria é mãe de Pedro, adolescente de 15 anos de idade, e
casou com Carlos em maio de 2004. Carlos ingressou no
quadro de oficiais da PMDF em 2005. Nessa situação,
Pedro, enteado de Carlos, pode ser considerado como seu
dependente pela PMDF.

39 Joana casou-se com Júnior, policial da ativa da PMDF, em
maio de 2003. O casal se separou 2 anos após o casamento.
A sentença da 5.a Vara de Família de Brasília – DF que
homologou a separação judicial transitou em julgado em
outubro de 2006, estabelecendo pensão alimentícia para
Joana no valor de 15% do salário de Júnior. Nessa situação,
Joana perderá o direito à pensão alimentícia se contrair novo
matrimônio, mas continuará como dependente de Júnior.

40 Comandante-geral da PMDF editou portaria, designando
dois PMs para fazerem curso de aperfeiçoamento de
prevenção de seqüestro relâmpago em São Paulo. A duração
prevista para o curso é de 5 meses. Um dos policiais sentiu-
se prejudicado com a designação por cursar pós-graduação
em Brasília, pois perderia muitas aulas e não concluiria a
especialização já iniciada. Assim, contratou um advogado e
ingressou com uma ação judicial no TJDFT. Nessa situação,
o soldado que se sentiu prejudicado violou o estatuto da
PMDF, que prevê, antes do ingresso no Poder Judiciário, o
esgotamento dos recursos na esfera administrativa.
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Em cada um dos itens subseqüentes, é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz da Lei
Orgânica do Distrito Federal.

41 Flávio foi nomeado administrador regional em janeiro de
2007 por ato do governador. Ao tomar posse, Flávio decidiu
não fazer declaração pública de seus bens sob a alegação de
proteção e segurança de sua família, já que possui três filhos
menores. A assessoria jurídica do governador instruiu Flávio
de que, na qualidade de administrador regional, ele não
estaria obrigado a declarar publicamente seus bens. Nessa
situação, a assessoria jurídica acertou quanto à instrução
dada a Flávio, pois a obrigatoriedade de declaração pública
de bens é imposta apenas ao governador, ao vice-governador
e aos secretários de governo.

42 Uma companhia, pessoa jurídica de direito privado e
prestadora de serviço público no DF, instalou um poste de
concreto ao lado de um estacionamento público em uma
quadra residencial. A instalação do poste, com a qual se
objetivava reativar o sistema de energia elétrica
interrompido, foi feita pelos servidores Vítor e Oto, ambos
da referida companhia. Dois dias após a instalação, o poste
caiu sobre um veículo regularmente estacionado. Houve
perda total do automóvel. O proprietário do veículo dirigiu-
se à companhia energética para o ressarcimento. Recebeu
informação da assessoria jurídica de que procurasse os
servidores Vítor e Oto, pois a companhia não tinha
responsabilidade pelo ressarcimento do dano causado em seu
veículo e não havia amparo legal para tal solicitação. Nessa
situação, ao contrário do afirmado pela assessoria jurídica,
o proprietário do veículo tem direito à indenização pela
própria companhia, haja vista que as pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviço público respondem
pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

43 José, que exerceu o cargo de presidente de uma fundação do
DF entre março de 2004 e abril de 2005, foi condenado, em
novembro de 2006, por ato de improbidade administrativa,
em razão de ter cometido irregularidades em sua gestão,
tendo seus bens indisponíveis e seus direitos políticos
suspensos. Nessa situação, José não poderá vir a ser
condenado em futura ação penal pelos mesmos fatos, pois já
respondeu por ato de improbidade administrativa.

44 Jorge formou-se em medicina e, há mais de vinte anos,
trabalha na identificação de corpos no Instituto de Medicina
Legal (IML) do estado do Rio de Janeiro, cujo quadro
funcional integra. Por ser especialista nessa área e apresentar
excelente desempenho e destaque nas atividades daquele
instituto, um colega seu sugeriu que ele poderia ser
convidado pelo governador do DF a assumir a direção do
IML de Brasília. Nessa situação, o amigo de Jorge
equivocou-se porque Jorge não poderia dirigir o IML de
Brasília, uma vez que não integra o quadro funcional desse
órgão.

45 O governador e o vice-governador do DF agendaram viagem

internacional por um período de vinte dias com o objetivo de

viabilizar troca de experiências relativas a sistemas de

educação. Nessa situação, para se ausentarem do DF pelo

referido período, o governador e o vice-governador deverão

obter autorização da Câmara Legislativa do DF (CLDF), a

quem compete privativamente autorizar esse afastamento.

46 Marcos, deputado distrital, foi acusado da prática de crime

de sonegação fiscal pelo Ministério Público perante o

Supremo Tribunal Federal (STF). Nessa situação, é correto

afirmar que Marcos tem foro privilegiado e será submetido

a julgamento perante o STF.

47 Felipe, eleito deputado distrital no último pleito eleitoral no

DF, assumiu o mandato em janeiro de 2007 e, no dia 6 de

fevereiro, foi surpreendido com uma comunicação do

presidente da CLDF, o qual pedia informação ao deputado

acerca de sentença criminal transitada em julgado no âmbito

do TJDT no dia 2 de fevereiro. Felipe respondeu ao

presidente, confirmando a condenação e o trânsito em

julgado da sentença criminal. Diante dessa confirmação,

Felipe perderá o mandato de deputado distrital.

48 Geraldo foi eleito deputado distrital no último pleito

eleitoral. Assumiu o mandato em janeiro de 2007 na CLDF

e, em seguida, foi convidado pelo presidente da República

para assumir a função de ministro das Cidades. Geraldo

aceitou o convite e tomou posse como ministro no dia 8 de

fevereiro. Nessa situação, ao assumir a função de ministro de

Estado do governo federal, Geraldo perdeu automaticamente

o mandato de deputado distrital, por tratar-se de cargo

federal e não, distrital.

49 Marcos, deputado distrital recém-eleito, venceu as eleições

para presidente da CLDF em fevereiro de 2007. Em sua

primeira sessão, recebeu solicitação de que as comissões

parlamentares de inquérito (CPIs) fossem instaladas a partir

daquela data a requerimento de qualquer parlamentar para

apurar qualquer tipo de ilegalidade no âmbito dos Poderes

Executivo e Judiciário, e os resultados das CPIs instaladas

em sua gestão fossem encaminhados ao Ministério Público.

Nessa situação, a solicitação feita ao presidente da CLDF foi

equivocada, haja vista que as CPIs só podem ser criadas

mediante requerimento de partidos políticos.

50 Caso o governador do DF cometa infração penal comum e o

Superior Tribunal de Justiça (STJ) receba a denúncia contra

ele, o simples fato de o STJ receber a denúncia já

caracterizaria a suspensão do governador de suas funções.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A Sagrada Escritura, entendida como fonte da revelação,

constitui, juntamente com a Tradição, um amplo patrimônio de

informações para a fé católica. A respeito desse livro sagrado,

julgue os seguintes itens.

51 Vários concílios definiram a característica de livros

inspirados por Deus, tanto para o Velho Testamento como

para o Novo Testamento.

52 Os livros sagrados são chamados de inspirados. Isto quer

dizer que, sendo Deus o autor deles, os fatos relatados nessas

obras devem ser tomadas ao pé da letra, não se admitindo

nenhuma forma de interpretação.

53 O Pentateuco, coleção de livros do Velho Testamento, é

constituído dos livros Gênese, Êxodo, Levítico, Números e

Apocalipse, que constituem, até os dias de hoje, a Bíblia dos

Judeus, ou Torá.

54 O cânon dos livros inspirados foi aos poucos se formando na

Igreja Católica e, a partir de certos critérios internos,

reveladores da coerência doutrinal, e externos, indicadores

de autenticidade histórica, estabeleceu-se a Bíblia católica

com os livros que atualmente a compõem.

55 Alguns livros apócrifos foram citados pelos padres gregos,

mas, embora constem da Bíblia Grega dos Setenta, não

integram o atual cânon católico dos livros inspirados.

A teologia dogmática estuda as verdades da fé católica,

percebidas nas escrituras e na tradição da Igreja. A teologia

dogmática trata de estabelecer e interpretar os pontos

fundamentais da crença em um Deus vivo, que chama o homem

para ser seu cooperador. Nesse sentido, de acordo com a teologia

dogmática, julgue os itens a seguir.

56 Dogmas fundamentais da fé cristã, como o da Trindade e do

Verbo de Deus que se fez carne na Virgem Maria, foram

definidos em Concílios Ecumênicos que se realizaram no

Oriente.

57 A unidade e trindade de Deus é um fato incompreensível

racionalmente, mas constitui um dogma de fé possuidor de

razões teológicas, as quais, embora não provem, justificam

uma conveniência da divindade como Pai, Filho e Espírito

Santo.

58 É conveniente que o sentido dogmático da onipotência

divina seja tomado de modo absoluto, supra-racional. Assim,

Deus poderia ser e não ser, fazer um círculo quadrado, ser

bom e ser mau; bastaria que Ele assim o quisesse.

59 Após a demonstração de Santo Tomás de Aquino da prova

da existência de Deus pelas cinco vias, não é mais lícito à

racionalidade duvidar da existência da divindade, pois

contrariaria a evidência da própria racionalidade.

60 A primeira e mais clara via para a prova da existência de

Deus, segundo Santo Tomás de Aquino, é a prova do

movimento, pois, como ele mesmo afirma, tudo o que se

move é movido por outra coisa, pois mover nada mais é do

que conduzir algo de ato para potência.

61 O Filho e o Espírito Santo são enviados às criaturas pelo Pai

com uma missão visível e outra invisível; essas missões

constituem o mistério da salvação e da santificação do

mundo.

Deus ou quer impedir os males e não pode, ou pode e

não quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Se quer e não

pode, é impotente: o que é impossível em Deus. Se pode e não

quer, é invejoso: o que, do mesmo modo, é contrário a Deus. Se

nem quer nem pode, é invejoso e impotente: portanto, nem sequer

é Deus. Se pode e quer, o que é a única coisa compatível com

Deus, donde provém então a existência dos males? Por que razão

é que não os impede?

Epicuro. Coleção Os Pensadores, S. Paulo. Abril Cultural, v. V, p. 28.

Com relação a essa temática, que ocupa a atenção humana desde

antes de Cristo, julgue os itens a seguir.

62 Deus jamais pode ser o autor do mal, pois, pelo próprio

entendimento da noção da divindade, a Sua essência é

idêntica à infinita bondade aliada à mais perfeita justiça.

63 No salmo “Eis que eu nasci na iniqüidade, minha mãe

concebeu-me no pecado” (Sl.51) (50), o salmista  quer se

referir, em última análise, ao pecado da luxúria, que é

cometido também contra a castidade.

64 A existência dos seres espirituais, não-corporais, que a

Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, não é uma

verdade de fé — o testemunho da Escritura acerca do

assunto  não é tão claro, nem há unanimidade a esse respeito

na Tradição.

65 O ser humano é, pela sua natureza, capaz de se

autodeterminar, porque tem como característica a liberdade,

a livre escolha e, por isso, somente ele é responsável por

suas decisões.

66 A Bíblia é um livro que, inspirado por Deus, não pode errar;

foi escrito pelo hagiógrafo, mas ditado pelo Espírito Santo,

por isso todos os mitos ou fábulas nele existentes expressam

a verdade histórica e geográfica dos fatos.

67 A história de Adão e Eva relata uma visão de fé que entende

uma perfeição primitiva rompida essencialmente pelo

pecado, que é a falta de amor determinada pelo uso incorreto

da liberdade humana. Nisso consistiu o primeiro pecado do

homem.
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O cristianismo não vive de uma saudade, mas celebra
uma presença, a de Cristo ressuscitado, que vive também pela sua

memória e pela sua mensagem libertadora do ser humano
oprimido.

Leonardo Boff. Jesus Cristo Libertador. Vozes , cap. XI (com adaptações).

Considerando a mensagem histórica de Cristo e as suas

implicações para a vida católica atual, julgue os itens a seguir.

68 Cristo ensina na oração do Pai-Nosso, entre outras coisas,
que devemos perdoar aos outros se queremos também ser

perdoados pelo Pai.

69 A caridade é o terceiro mandamento da Igreja, pelo qual
amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo, e ao

nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus.

70 Passagens dos Evangelhos, como a da moeda com a efígie de
César, a da crítica aos fariseus relatada por São Mateus, a da

expulsão por Cristo dos vendilhões do templo e a do milagre
da multiplicação dos pães e peixes, indicam que é válido o

caminho de procurar o amor a Deus pelo amor às criaturas.

71 O Espírito Santo é também chamado de Verbum, ou seja, a
palavra do Pai dada a Cristo, a palavra que enuncia e realiza

a aliança de Deus com o seu povo.

72 Maria, além de representar a mulher com a sua função da
maternidade, foi declarada, pela Igreja Católica, Mãe de

Deus, participando do mesmo culto de adoração que o seu
filho.

73 A ressurreição dos mortos é um dogma que se fundamenta na

ressurreição de Cristo. Entretanto, ela não se opera
imediatamente, ficando os mortos aguardando por ela até

o final dos tempos, quando ocorrerá o dia do juízo final.

74 A redenção da humanidade veio com a encarnação e o
sacrifício da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que,

pela sua vida e pelo seu sacrifício cruento, testemunhou a
doutrina de amor do Pai: Amar a Deus sobre todas as coisas

e ao próximo como a si mesmo.

Na liturgia da Igreja, além do Sacramento da Eucaristia, merecem
destaque os sacramentos que são sinais sensíveis da graça de

Deus dispensada aos homens. A respeito desse assunto, julgue os
itens seguintes.

75 A maioria dos sacramentos foram instituídos por Cristo, e
outros, diretamente pelo próprio Pai, tal como o

mandamento da caridade e o da própria criação do mundo.

76 Segundo a doutrina tomista, todo sacramento é constituído
de matéria e forma, o que revela a influência da teoria

hilemórfica de Aristóteles.

77 Os sacramentos operam por mérito do próprio operado e,
não, por mérito do operante.

78 O matrimônio entre cristãos é indissolúvel e só se realiza

plenamente após consumado, mas, se objeto de grave

engano, pode ser anulado.

79 O batismo pode ser realizado por ministros ordenados para

esse fim ou, em casos de urgência, por qualquer pessoa que

queira fazer o que a Igreja faz, mesmo que não se utilize da

forma sacramental. 

Considerando que a escatologia é a doutrina sobre a consumação

do tempo e da história e trata dos fins últimos do homem, julgue

os próximos itens.

80 O período da atividade missionária tende à plenitude

escatológica e coloca-se entre a primeira e a segunda vinda

de Cristo.

81 Na Liturgia Eucarística, a Oração do Senhor manifesta

também o caráter escatológico de seus pedidos. É a oração

própria dos últimos tempos, dos tempos da salvação, que

começaram com o nascimento de Cristo e terminarão com a

efusão do Espírito Santo no Cenáculo.

82 Os dogmas devem ser entendidos como verdades de fé no

sentido físico, ou seja, a existência do inferno debaixo da

terra, do céu no firmamento, e de Deus como homem, idoso,

branco e deitado nas nuvens, rodeado pela corte celestial de

anjos no alto do firmamento.

83 O termo grego ekklesia, que significa Igreja, refere-se a uma

comunidade de espírito, na qual existe uma comunhão de

propósitos que visam a um auxílio recíproco; já o termo

hebraico Qahal, que também é traduzido por Igreja, indica

um grupo aleatório que se associa de modo mais formal e

burocrático.

A Igreja católica, qual mãe zelosa, não apenas cuida de reunir os

cristãos em uma atitude ecumênica recomendada pelo Concílio

Vaticano II (Unitatis Redintegratio), mas também procura uma

aproximação com toda a humanidade, pois Deus criador é pai de

todos os homens, dá a cada um a consciência moral, que,

iluminada pela Revelação (Escritura e Tradição), permite a

elaboração de uma Teologia Moral. Tendo em vista o inter-

relacionamento entre o ecumenismo e a teologia moral, julgue os

itens subseqüentes.

84 A Igreja vê com estima os muçulmanos que adoram o único

Deus vivo, misericordioso e onipotente, criador do Céu e da

Terra, e que, além disso, esperam o dia do juízo final, têm

em estima a vida moral e praticam a oração, o jejum e a

esmola.

85 Os muçulmanos, com a fé islâmica, referem-se a Abraão, que

se submeteu aos abscônditos decretos de Deus, e consideram

Jesus como profeta, honram a Virgem Maria, invocando-a

algumas vezes com devoção.
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86 O privilégio paulino diz respeito à possibilidade que um
casal de cristãos tem, após realização de seu matrimônio, de
se separar quando um deles se encontrar em perigo de perder
a fé por causa do outro.

87 A teologia moral é constituída independentemente da moral
racional, pois, enquanto a primeira é baseada na fé revelada,
a segunda baseia-se tão-somente na razão humana.

Ainda com base nos princípios da teologia moral, julgue os itens
a seguir.

88 Os recursos médicos não devem ser suspensos quando o
paciente terminal não mais responde às medicações,
encontrando-se desenganado de qualquer esperança de vida,
pois assim se estaria praticando a eutanásia.

89 O presbítero deve agir sempre de acordo com os interesses
da corporação a que pertença, sem discutir as ordens
superiores, quer sejam civis, quer sejam religiosas, pois a
obediência é uma virtude inquestionável para a Igreja.

90 O ministério sacerdotal implica respeito à liberdade dos
fiéis, incentivo aos dons pessoais, atribuição de
responsabilidades aos fiéis e, de modo especial, atenção aos
que não abandonaram os sacramentos ou a fé, deixando-se
à margem os que não participam da visão católica.

91 O conceito de santo deve ser construído a partir do conceito
aperfeiçoado de homem, assim como o conceito de caridade
deve ser construído a partir do conceito aperfeiçoado de
justiça.

92 O exemplo de vida pessoal do presbítero capelão pouco
importa, dado que os sacramentos têm efeito pelo mérito de
Cristo e não pelo do sacerdote.

Todas as coisas que existem são boas, e aquele mal que
eu procurava não é uma substância, pois, se fosse substância,
seria um bem. Procurei o que era a maldade e não encontrei uma
substância, mas, sim, uma perversão da vontade desviada da
substância suprema — de Vós, ó Deus — e tendendo para as
coisas baixas.

Santo Agostinho. Confissões – Coleção Os Pensadores.

Abril Cultural, v. VI, p. 140-2 (com adaptações).

A partir das idéias do texto acima, julgue os itens seguintes, no
que se refere ao pecado e ao perdão.

93 O pecado mortal é, na sua essência, um abuso da liberdade
que Deus deu ao homem, por meio do qual este comete um
ato de desamor. Para cometer pecado de tal espécie, basta ao
homem reunir as condições de matéria grave e pleno
consentimento.

94 Há duas forças na natureza que se opõem em uma luta
titânica: a de Deus, representada pelo bem, e a do demônio,
representada pelo mal. Ao homem compete escolher
livremente um dos dois caminhos.

95 O hino sacro (Exultet), a respeito do pecado original, refere-
se a uma “feliz culpa que nos fez merecer tão grande
salvador”, portanto, se cremos fortemente, não importa o
pecado, ou seja, “Onde avultou o pecado superabundou a
graça” (Romanos 5,20).

96 Deus dá a graça, que é um dom superior, para que os homens
possam fazer o bem a todos os homens, indistintamente,
assumindo Deus o bem onde quer que ele apareça.

97 No batismo, após a união da matéria e da forma desse
sacramento, a graça santificante purifica o cristão da mancha
original, mas não dos pecados mortais cometidos antes do
batismo.

O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me
ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a
remissão dos presos e aos cegos a recuperação da vista, para
restituir a liberdade aos oprimidos, e para proclamar um ano de
graça ao Senhor.

Lucas 4, 18-9 op. cit. Isaías 61, 1-2.

A partir do trecho bíblico acima, julgue os itens subseqüentes,
que dizem respeito à opção evangélica pelos pobres, ao sentido
da salvação e à missão sacerdotal.

98 A evangelização deve ser feita seletivamente, ou seja, ela
deve atingir os economicamente pobres em detrimento dos
ricos, que já possuem bens aqui na Terra.

99 A salvação consiste em uma elevação significativa do nível
de vida, de modo que de pecadores somos elevados para
filhos de Deus, chamados para uma realização da beatitude,
que se inicia aqui na Terra pela realização do bem e se
completa na parúsia.

100 O sacerdote deve ser o sal da terra, ou seja, deve apenas
conservar o patrimônio da fé confiado por Deus à Igreja,
pois a missão sacerdotal deve se ater a preservar a imutável
liturgia.

101 Embora o termo teológico “liberdade”, citado no texto
acima, tenha um sentido mais social, ele pode ser
substituído, no mesmo contexto, por salvação, que tem um
sentido mais pessoal.

102 O celibato integra o sacramento da ordem, de modo que, sem
o primeiro, não há, de modo válido ou lícito, a ministração
do segundo.

A respeito do magistério da Igreja e da moral especial, julgue os
itens seguintes.

103 A infalibilildade pontifícia diz respeito às prerrogativas
pessoais que o chefe da cátedra petrina possui ao decidir
individualmente as questões de fé e de doutrina.

104 A Igreja é santa, porque é chamada para a prática das
virtudes; una, porque é a que detém o patrimônio da verdade
revelada; católica, porque Cristo nela está presente e deve
pregar a boa-nova à universalidade do gênero humano; e
apostólica, porque lança as suas origens na Igreja Primitiva,
quando os apóstolos foram enviados por Cristo a pregar.
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105 Em um caso extremo de conflito de deveres, como o que

ocorre entre o dever de respeitar os mortos e o dever de se

alimentar, na suposição de um acidente aéreo no ártico, por

exemplo, onde não exista outra possibilidade de

sobrevivência senão a de se alimentar de cadáver humano,

deve-se optar pelo dever de respeito aos mortos, mesmo

sob o risco de morte por fome.

106 A paternidade responsável, ou seja, a opção por se gerarem

tantos filhos quantos se possam criar e educar, é uma

recomendação da Igreja.

107 O ato moralmente bom na ética católica supõe a bondade

do objeto, da finalidade e dos meios.

A respeito da Igreja e dos mandamentos de Deus, julgue os

próximos itens.

108 O primeiro mandamento de Deus elaborado por Cristo nos

evangelhos é o de amar a Deus sobre todas as coisas e, ao

próximo, como a si mesmo.

109 O primeiro mandamento da Igreja é o de confessar-se ao

menos uma vez por ano ou em dia de festa de guarda.

110 Moisés, ao receber de Deus pela primeira vez as tábuas da

Lei, quebrou-as no sopé da montanha.

111 Apesar de o quinto mandamento da Lei de Deus ser “não

matarás”, a Igreja não proíbe a legítima defesa, nem

mesmo a putativa.

112 A doutrina social da Igreja no combate à violência, aos

crimes e à desordem pressupõe o respeito à dignidade da

pessoa humana e à liberdade de expressão.

A importância das igrejas regionais está ressaltada desde a época
apostólica, e questões fundamentais, como a dos judaizantes,
sempre foram resolvidas conciliarmente. A respeito desse assunto,
julgue os itens seguintes.

113 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) é o
órgão que representa o episcopado nacional junto ao Estado
brasileiro e à Santa Sé.

114 A sede primacial da Igreja no Brasil fica na Bahia.

115 Entre 1872 e 1875, os bispos de Olinda, Dom Vital Maria, e
o de Belém, Dom Antônio Macedo, protagonizaram a assim
chamada questão religiosa no Brasil: atacaram a participação
do clero na maçonaria, lutaram contra o padroado porque o
entendiam como uma ingerência do Estado nas questões da
Igreja.

Julgue os itens seguintes a respeito dos sinóticos e do direito
canônico.

116 Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados
sinóticos, apresentam grande semelhança na perspectiva
doutrinal e uma história com cronologia aproximada.

117 O direito canônico considera nulo de pleno direito o
sacramento do matrimônio realizado entre não-cristãos.

A respeito da Igreja e das virtudes, julgue os itens seguintes.

118 Diaconia indica idéia de serviço que deve existir na Igreja
entre os irmãos, ao passo que koinonia diz respeito ao espírito
de irmandade que deve existir na comunidade.

119 As virtudes teologais são fé, esperança e caridade; e os
principais votos religiosos são pobreza, castidade e obediência.

120 O cristianismo primitivo aproxima-se do estoicismo pelo
testemunho dos mártires da época da comunidade pós-pascal.
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