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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, caso deseje, o rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das
suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Internet: aprendendo a ensinar

Depois de estourarem tantas bolhas de euforia na1

Internet, um novo segmento é agora alvo das apostas: o
ensino pela rede de computadores (e-learning), o novo filão
que mobiliza internautas, webmasters, criadores de software4

e investidores. Novos recursos, integração de áudio, vídeo e
texto, professores que atendem online, fóruns e chats com
especialistas são alguns dos recursos que passam a ser usados7

de uma forma nunca vista, com o objetivo de fazer
que o aluno aprenda. Os professores assistem a todo esse
movimento com um misto de perplexidade e fascinação,10

porque temem ficar marginalizados se não conseguirem
dominar essas novas tecnologias e porque muitos acreditam
que o ensino pela Internet vai resolver os problemas de13

aprendizado no Brasil.
É tudo tão rápido e avassalador que se torna

recomendável uma pausa para respirar, refletir e jogar no16

caminho algumas perguntas incômodas. A primeira: é
realmente possível aprender pela Internet? Os introdutores
do e-learning e alguns alunos dizem que sim. Mas os cursos19

são tão novos que não existem parâmetros confiáveis para
medir a qualidade desse tipo de ensino. Como ensinar
direito, se ainda não foi criado um modelo pedagógico22

voltado para a Web? Sem isso, esses cursos correm o risco
de servir apenas para informação e não para formação.

Urgente, nesse momento em que esses cursos são25

novidade no mundo todo, é a discussão que leve a uma
pedagogia própria para esse veículo baseada em estudos e
pesquisas. Assim, esse recurso pode se tornar uma efetiva28

ajuda na enorme tarefa de disseminar a educação entre os
brasileiros, e não apenas um modismo que vai gerar
diplomas rápidos e sem credibilidade.31

Francisco Alves Filho. Istoé. Internet:

<www.terra.com.br/istoe/artigos> (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens seguintes.

1 O e-learning promete a rapidez de cursos que podem perder
a credibilidade por falta de professores preparados para o
uso das novas tecnologias.

2 Em cursos a distância, o internauta tem de ser capaz de lidar
com recursos audiovisuais e participar de atividades online.

3 Os professores sentem-se pressionados a dominarem as
novas tecnologias para o ensino mediado pela rede de
computadores, sob o risco de serem marginalizados desse
processo. 

4 A implementação de cursos pela Internet está gerando

questionamentos quanto à metodologia de ensino
empregada, pois ainda não existem parâmetros para avaliar

a qualidade desses cursos.

5 O ensino pela rede de computadores vem contribuindo para
que mais brasileiros tenham acesso a um ensino de boa

qualidade.

6 Nas linhas 2 e 3, a expressão “o ensino pela rede de
computadores” desempenha a função sintática de aposto do

termo “Internet”.

7 Mantêm-se a correção gramatical e o sentido original do
texto caso o trecho “Os professores assistem a todo esse

movimento” (R.9-10) seja assim reescrito: Os professores
assistem-lhe.

8 O trecho “que se torna recomendável (...) incômodas”

(R.15-17) expressa idéia de conseqüência em relação ao que
é afirmado na oração imediatamente anterior.

9 A expressão “jogar no caminho” (R.16-17) tem sentido

figurado e pode ser substituída por lançar, sem prejuízo para
a coerência do texto.

10 O fragmento “ainda não foi criado um modelo pedagógico

voltado para a Web” (R.22-23) equivale, no plural, à seguinte
estrutura: ainda não se criaram modelos pedagógicos

voltados para a Web.

Em 1508, quando andava à procura de quem1

pintasse o teto da Capela Sistina, o papa Júlio II pediu a

Michelangelo uma prova de sua competência para a tarefa.
Como resposta, o genial artista da Renascença desenhou um4

círculo perfeito a mão livre. Só mesmo Michelangelo — que,
nos anos seguintes, transformaria o teto da capela em uma

das mais estupendas obras de arte da história — poderia7

imaginar uma solução tão simples para o desafio que lhe foi

imposto. Até hoje, no mundo das artes e do design, vale a
lição de Michelangelo: às vezes, o mínimo é o máximo.10

Leoleli Camargo. Arquitetura, o mínimo é o máximo.

In: Veja, 22/11/2006, p. 121 (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem com base na leitura do texto acima.

11 O texto, constituído com linguagem denotativa, apresenta a
tese de que, em algumas situações, o mínimo é o máximo.

12 Infere-se da leitura do texto que Michelangelo foi o principal

artista renascentista e incontestavelmente genial. 
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13 O papa Júlio II procurava um pintor especialista em teto, por

isso chamou Michelangelo para pintar o teto da Capela

Sistina.

14 O teto da Capela Sistina transformou-se em obra de arte

histórica porque o seu pintor desenhou nele um círculo

perfeito a mão livre.

15 Na linha 1, o uso da crase em “à procura” é facultativo.

16 Os termos “competência”, “círculo”, “mínimo” e “máximo”

acentuam-se graficamente porque terminam em vogal átona.

17 Os travessões empregados nas linhas 5 e 7 podem ser

substituídos por vírgulas, visto que a oração que destacam

esclarece o termo “Michelangelo” (R.5).

18 Na linha 6, o emprego da forma verbal “transformaria”

denota incerteza acerca de fatos passados.

19 A expressão “Até hoje” (R.9) denota idéia de aproximação a

um limite no tempo, a partir de 1508.

20 A expressão “às vezes, o mínimo é o máximo” (R.10)

significa que a simplicidade de uma ação pode revelar a

genialidade na realização de grandes feitos.

Julgue os seguintes itens, acerca dos princípios fundamentais e

dos direitos e garantias individuais previstos na Constituição

Federal do Brasil.

21 A Constituição Federal dispõe que a República Federativa

do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados,

municípios e Distrito Federal (DF), constitui-se em Estado

Democrático de Direito. Esses dizeres constitucionais

definem a forma de Estado e a forma de governo.

22 Conforme o texto constitucional, os municípios, na

Federação brasileira, não são reconhecidos como entes

políticos equiparados à União e aos estados-membros, pois

não gozam de autonomia e competências próprias.

23 Sendo a integridade física um direito individual

constitucionalmente previsto, o ato de uma pessoa oferecer

um de seus órgãos para imediata extração, em vida, em

troca de determinada importância em dinheiro, é conduta

legalmente aceitável e dotada de licitude constitucional.

24 A existência de justiças especiais, como a justiça militar, não

ofende o princípio constitucional do juiz natural; de fato,

esse princípio é reforçado, na medida em que essas justiças

são estruturadas para atender diferentes matérias e são,

também, regulares e pré-constituídas.

A respeito da organização e da defesa do Estado e das instituições
democráticas, julgue os itens subseqüentes.

25 Em razão da autonomia política dos entes federados, um
estado-membro poderá, por lei estadual, criar vantagens e
distinções, como isenções tributárias ou incentivos sociais
diversos, em favor dos brasileiros nascidos naquele território
em detrimento de brasileiros originários de outros estados.

26 O DF, sede do governo federal, tem a natureza de autarquia
territorial devido a sua autonomia parcialmente tutelada pela
União, materializada, principalmente, na competência da
União de organizar e manter seu Poder Judiciário, Ministério
Público e Defensoria Pública.

27 A intervenção estadual nos municípios tem a mesma
característica de excepcionalidade que a intervenção federal,
cabendo, única e exclusivamente, aos estados-membros
intervir nos municípios, salvo nos casos de municípios
localizados em territórios federais, quando, então, será a
própria União que concretizará a hipótese interventiva.

28 A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, por meio da polícia federal, polícia rodoviária
federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias
militares e corpos de bombeiros militares.

29 O termo União designa entidade federal de direito público
interno, autônoma em relação às unidades federadas. A
União distingue-se do Estado federal, que é o complexo
constituído da União, dos estados, do DF e dos municípios
e dotado de personalidade jurídica de direito público
internacional.

30 O estado de defesa e o estado de sítio constituem duas
medidas excepcionais para a restauração da ordem pública
em momentos de anormalidade. Em ambos os casos, o
controle político pelo Congresso Nacional sobre a
decretação dessas medidas é prévio, visto que há
necessidade de autorização para que o presidente da
República as decrete.

Julgue os itens abaixo, relativos à administração pública e aos
militares das Forças Armadas, nos estados e no DF.

31 A proibição genérica de acesso a determinadas carreiras
públicas, tão-somente em razão da idade do candidato, é
inconstitucional, salvo nos casos em que a limitação de idade
possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo
a ser preenchido, como ocorre em relação aos militares.

32 Suponha-se que determinada lei distrital tenha concedido
reajustes de vencimentos aos integrantes do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), sob o
argumento de que, além das atribuições definidas em lei,
incumbe à corporação a execução de atividades de defesa
civil. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que a lei
distrital invadiu competência privativa da União, à qual
compete organizar e manter as polícias civil e militar do DF,
bem como o CBMDF.
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Julgue os itens seguintes com base na Lei Orgânica do Distrito
Federal.

33 A administração pública é obrigada a aposentar o servidor
público assim que este atinja 70 anos de idade, com
proventos integrais, independentemente dos anos
trabalhados.

34 Os servidores públicos militares do DF e seus pensionistas
poderão ter a concessão de aposentadoria diferenciada,
desde que exerçam atividade sob condições especiais.

35 O servidor público do DF é livre para se associar ou
permanecer em associação sindical.

Pesquisas recentes demonstram que morrem muitos jovens nas
grandes cidades brasileiras. Acerca do tema segurança nas
cidades brasileiras, julgue os itens subseqüentes.

36 A mortalidade masculina por causas externas, que já é alta,
tende a crescer ainda mais entre os jovens, particularmente
entre 15 e 19 anos de idade.

37 A maior concentração de mortes de jovens brasileiros é
verificada nas grandes cidades da região Nordeste.

38 Acidentes de trânsito e homicídios são, em geral, as causas
mais freqüentes de mortes de jovens brasileiros nas grandes
cidades.

39 É ínfima a interferência da quantidade de mortes de jovens
no cálculo da expectativa de vida geral da população
brasileira.

40 Além da dimensão de segurança, as mortes de jovens nas
grandes cidades tornaram-se também um problema de ordem
social e de saúde pública.

A primeira década do século XXI revela um Brasil que
desfruta, do ponto de vista energético, de recursos privilegiados
entre as demais nações do mundo. No tocante ao petróleo, o
país alcançou a auto-suficiência, além de dispor de reservas
crescentes e domínio tecnológico em exploração em águas
profundas. A predominância hidrelétrica e a existência de um
vasto potencial de base hidráulica, cujo aproveitamento conta
com tecnologia inteiramente dominada no país, fazem que o
sistema gerador brasileiro seja muito diferenciado frente aos
sistemas dos demais países. O Brasil desenvolveu um programa
de produção de álcool combustível, assim como uma solução
inovadora de uso misto, álcool/gasolina, que serve de referência
mundial, e não só detém, ainda, a terceira maior jazida mundial
de urânio, mas também faz parte do seleto grupo de nações que
dominam a tecnologia de enriquecimento desse mineral.

Adriano Pires, Eloi Fernández e Julio Bueno. Política energética para o

Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p. 15 (com adaptações).

Tomando o texto acima como referência inicial, julgue os itens
subseqüentes, relativos a energia no Brasil e no mundo.

41 No Brasil, onde se verifica um quadro bastante satisfatório
no que se refere aos recursos energéticos, tem sido
demonstrada unanimidade acerca dos novos caminhos para
a ampliação da oferta de energia, necessária ao crescimento
econômico nacional. 

42 Uma política energética integrada, baseada em

planejamento estratégico e na capacidade gerencial do

Estado, tem todas as condições de colaborar com as tarefas

de recuperação da infra-estrutura nacional.

43 A solução inovadora do álcool como combustível para

automóveis, desenvolvida no Brasil desde a década de 70

do século passado, vem sendo vista, no mundo, como uma

solução precária para o desenvolvimento energético.

44 O Brasil é um dos países que possui elevada reserva

comparada de urânio, mineral necessário à exploração de

energias alternativas e às novas formas de produção de

energia barata.

45 A energia eólica, particularmente nos corredores de

ventos do Nordeste do Brasil, vem sendo experimentada

em usinas pequenas.

46 Apesar de haver fontes nacionais diversificadas de energia,

o domínio tecnológico, no campo energético, ainda é

diminuto no Brasil.

Dados recentes, publicados pela Comissão Econômica para a

América Latina (CEPAL), sugerem visão comparada das

economias da região. A respeito desse tema, julgue os itens que

se seguem.

47 O Brasil, ainda que acompanhado do México no que se

refere ao PIB elevado em relação à média dos demais

países da América Latina, destaca-se como a economia que

mais cresce percentualmente na América Latina. 

48 A Argentina e a Venezuela apresentam, nos dias atuais, o

crescimento mais expressivo na América do Sul.

49 O Chile, país liberal e primário, pois exporta produtos de

valor industrial sem valor agregado muito elevado, tem

uma economia que vem crescendo de forma expressiva há

mais de dez anos.

50 O crescimento econômico de 5% no Brasil, para o ano de

2007, é dado como inquestionável, segundo o ponto de

vista dos agentes do governo e as percepções empresariais

e acadêmicas acerca da economia brasileira.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue todos os itens de 51 a 120 à luz da doutrina da Igreja
Católica.

A Bíblia consiste em uma coleção de livros que integra um cânon
identificado pela Igreja, no qual se usa a linguagem dos
hagiógrafos. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir. 

51 A Bíblia Sagrada é a fonte da revelação que contém toda a
mensagem salvífica que Deus quis transmitir aos homens.

52 A Bíblia grega dos setenta sábios de Alexandria não contém
os chamados livros da Bíblia hebraica nem os apócrifos. 

53 Quando Abraão desceu o Sinai com as Tábuas da Lei,
conforme relatado no livro do Êxodo, e viu o seu povo
adorando um bezerro de ouro, irado, quebrou as Tábuas da
Lei.

54 É característica do Antigo Testamento a afirmação de uma
intervenção de Deus na história, devida unicamente à Sua
livre decisão referente a um Deus que fala e a alguém que
escuta e responde.

55 A palavra da promessa salvífica de Deus no Velho
Testamento ocorre no contexto histórico judaico e de modo
progressivo. A aliança de Javé com o seu povo anuncia e
prepara a vinda do Salvador.

56 O pecado original reflete a responsabilidade coletiva do
ser humano com a sua própria natureza decaída e indica
a característica humana da pecabilidade como abuso de
liberdade.

Muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora,
aos pais pelos Profetas, agora, nestes dias que são os últimos,
falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas
as coisas, e pelo qual fez os séculos. É ele o resplendor de sua
glória e a expressão do seu ser; sustenta o universo com o poder
de sua palavra; e depois de ter realizado a purificação dos
pecados, sentou-se nas alturas à direita da Majestade, tão superior
aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles.

Epístola aos hebreus, cap. 1, v. 1-4.

Considerando a teologia do Novo Testamento e os assuntos
abordados no texto acima, julgue os itens seguintes.

57 O porta-voz de Deus não é mais o conjunto dos patriarcas e
profetas, mas o próprio Verbum que realiza e cumpre a
promessa, enviando Deus o seu Filho unigênito, Jesus, o
Cristo.

58 O mais antigo de todos os evangelhos é o de João, que
representa o mais arcaico testemunho da fé apostólica,
consolidando a teoria do Verbum e do amor a Deus e ao
próximo no contexto de comunidades mariológicas.

59 Nos escritos neotestamentários de João, encontram-se os
principais elementos da escatologia tradicional: a espera do
último dia, da vinda de Jesus, da ressurreição dos mortos e
do juízo final.

60 Na época de Cristo, a Samaria era uma região que primava
pela cultura religiosa judaica e cujos habitantes gozavam de
alto conceito junto ao povo hebreu.

61 A idéia de cemitério, que significa dormitório, representa
melhor a idéia cristã de dormir até a ressurreição, do que a
idéia  de necrópole, que significa cidade dos mortos.

62 As catacumbas romanas, um tipo de hipogeu, eram
cemitérios subterrâneos usados também pelos cristãos que ali
celebravam cultos aos mortos, sufragando especialmente a
memória dos mártires. Ocasionalmente, esses locais serviam
de refúgio para marginais perseguidos pelo governo de
Roma na Antiguidade.

63 A hermenêutica, que é comentário ou dissertação que
objetiva o esclarecimento ou interpretação minuciosa ou
mais profunda de uma palavra ou de um texto, e a exegese,
que é interpretação do sentido das palavras e de textos, têm
auxiliado o entendimento das Escrituras.

Chegando Jesus ao território de Cesaréia de Filipe,1

perguntou aos discípulos: “Quem dizem os homens ser o
Filho do Homem? Disseram: “Uns afirmam que é João
Batista, outros que é Elias, outros, ainda, que é Jeremias ou4

um dos profetas”. Então lhes perguntou: “E vós, quem dizeis
que eu sou?” Simão respondendo disse: “Tu és o Cristo, o
filho de Deus vivo”. Jesus respondeu-lhe: “Bem-aventurado7

és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o
sangue que te revelaram isso e sim o meu Pai que está nos
céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra10

edificarei minha Igreja, e as portas do Inferno nunca
prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do Reino dos
Céus e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que13

desligares na terra será desligado nos céus”. Em seguida,
proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que
ele era o Cristo.16

Evangelho de São Mateus, cap. 16, v. 13-20.

Com base no texto acima e considerando a história da Igreja,
julgue os próximos itens.

64 O termo grego ekklesia refere-se a Igreja, no sentido
institucional, como assembléia, e o termo hebraico Kahal,
refere-se a ela mais como uma comunidade de vida
espiritual.

65 O primado da cátedra petrina deve ser exercido,
particularmente na ordem da fé, pela catolicidade, e é nesse
sentido que deve ser entendido o trecho ‘o que ligares na
terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será
desligado nos céus’ (R.13-14).

66 O termo “Inferno” (R.11) deve ser entendido como o local da
condenação eterna, onde os condenados sofrem penas
permitidas por Deus e aplicadas pelos demônios.

67 Muitos templos pagãos romanos foram assumidos como
igrejas católicas a partir do reinado do imperador
Constantino, depois do terceiro século da era cristã, tendo
sido as imagens dos demiurgos gregos substituídas pelas dos
santos mártires.

68 Denominou-se à comunidade dos Essênios do Kumrã “Resto
de Israel dos últimos tempos” para indicar que pertenciam à
minoria do povo escolhido, fiel a Deus.
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69 O termo Cristo significa homem na sua plenitude, enquanto
Jesus era um nome comum na Judéia do início da Era Cristã.

70 Cristo se dizia Filho do Homem, por isso ele proibiu os seus
discípulos de falar que ele era o Cristo, pois a ele interessava
ressaltar plenamente a sua humanidade.

71 Portas e chaves constituem um simbolismo para o abrir e
fechar, permitir e proibir, que a reflexão da Igreja pós-pascal
atribuiu aos sucessores de Pedro, quando nos concílios,
decidem claramente no tocante à fé e à doutrina.

72 O protomártir do cristianismo da Igreja primitiva foi o
apóstolo Paulo, que foi crucificado de cabeça para baixo, em
um madeiro em forma de X, por se dizer indigno de morrer
como o Salvador.

73 O Evangelho que mais reflete o pensamento da Igreja pós-
pascal é o de João, também chamado de “espiritual”, que, em
uma linguagem antitética, relata fatos que levam o leitor a
acreditar no Verbo humano e divino.

A Igreja primitiva aceitou a imagem de Deus pregada por
Jesus, mas elaborou-a mais ainda, de acordo com a revelação do
Cristo sobre si mesmo e com a própria fé no Senhor glorificado.
Ela seguia os ensinamentos de Jesus sobre o Pai e sobre a oração,
quando, cheia do Espírito, clamava Abbá, e experimentava nisso
a liberdade dos filhos de Deus. A fé em Deus, Pai, em Jesus
Cristo, o Messias e Filho de Deus, e no Paráclito, que Jesus
enviou aos seus depois de sua volta ao Pai, devia afinal abrir os
olhos também para o mistério trinitário.

R. Schinackenburg. In: Johannes Bauer. Dicionário

Bíblico-teológico, São Paulo: Edições Loyola, 2000.

Com base no texto acima e no mistério do Deus uno e trino,
julgue os itens subseqüentes.

74 Na literatura teológica e neotestamentária, o Paráclito é
entendido como o Consolador, ou, mesmo, o Defensor,
existindo pelo modo de procedência do Pai e do Filho, sendo
o Paráclito temporalmente posterior ao Pai e ao Filho.

75 O termo Abbá, que significa paizinho, painho, revela uma
intimidade da companhia de Cristo com o Deus Pai.

76 A fé cristã confessa que há um só Deus, por substância e por
essência.

77 Na noção de Deus uno, está pressuposta a existência de três
pessoas de naturezas distintas: a do Pai, a do Filho e a do
Espírito Santo.

78 A profissão de fé no Deus Criador do Céu e da Terra elimina
a hipótese da evolução do universo e das espécies.

79 A obra da criação é exclusiva de Deus Pai, não participando
dela nem o Filho nem o Espírito Santo.

80 Segundo a fé cristã, o mal, entendido como a característica
de pecabilidade do ser humano, foi transmitido por um só
homem, e a salvação é oferecida a todos pelo sacrifício,
morte e ressurreição do Filho.

81 Deus Criador é pai de todo ser humano e o Papa é bispo de
toda a Terra como sucessor de São Pedro.

82 Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve de
desenvolver uma terminologia de origem filosófica, como
“substância”, “pessoa”, “hipóstase”, “relação” e “natureza”,
conceitos já conhecidos do pensamento judaico eloístico.

83 Deus é considerado na literatura bíblica como verdade,
justiça e amor plenos, muito embora não se definam
exatamente tais conceitos.

84 Os anjos representam personificações de mensageiros
divinos que pretendem levar ao homem mensagens de
experiência e encontro com Deus.

85 A redenção que Cristo trouxe à humanidade reveste-se de
duplo aspecto: o da libertação dos pecados e o das injustiças
de toda ordem. 

86 Os monofisistas negavam que a natureza humana tivesse
cessado de existir, como tal, em Cristo, dado este ter
assumido sua pessoa divina de Filho de Deus.

87 A heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida
à pessoa divina do Filho de Deus ao passo que, segundo a
Igreja, o Verbo tornou-se homem, unindo a si, na sua pessoa,
uma carne animada por uma alma racional.

Os homens são seres simbólicos, que precisam dos sinais para
melhor entenderem a realidade. Também nas questões da religião,
é necessário que tenham uma certeza material da concessão da
graça divina. Com relação aos sacramentos na Igreja Católica,
julgue os itens seguintes.

88 Segundo a teoria idealista agostiniana, a graça espiritual
necessita de matéria e forma específicas para a realidade da
concessão da graça divina sacramental.

89 A matéria do sacramento do matrimônio consiste nas
seguintes palavras sacramentais: Eu vos uno em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo.

90 O modo de ação sacramental depende da obra do operante,
ou seja, além da qualificação do ministro, é necessário, como
item fundamental, a santidade do mesmo, para efeito do
sacramento.

91 O batismo e a confirmação, cuja recepção é necessária à
confirmação da graça batismal, são sacramentos necessários
para a salvação.

92 A eucaristia é memorial que não só relembra, como também
realiza o sacrifício pela presença viva de Cristo sob as
espécies de pão e de vinho.

93 O sacramento da unção dos enfermos só deve ser concedido
aos moribundos. A cura deve vir sob os aspectos corporais
e espirituais, e o viático é parte indispensável da unção. 

A atividade missionária nada mais é do que a epifania e
a realização do plano divino no mundo e na história. Por isso
cada elemento do bem presente e encontrável no coração e na
mente humana, ou nos costumes e civilizações dos povos, não
só não se perde, mas é aproveitado, e não só elevado, mas
aperfeiçoado para a glória de Deus. Assim é que a atividade
missionária tende à sua plenitude escatológica.

Ad gentes divinitus — A atividade missionária.

Concílio Vaticano II, n.º 109 (com  adaptações).

Considerando a atividade missionária da Igreja, em confronto
com a noção de escatologia, julgue os itens que se seguem.

94 No texto acima, ressalta-se a epifania não no sentido de uma
solenidade do ciclo de natal, mas no sentido de uma
manifestação espontânea da bondade divina tendente à
concretização do reino dos céus.
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95 A atividade missionária deve estar centrada na busca de uma
morte beata, tendo em vista as realidades dos últimos
tempos: morte, juízo, inferno ou paraíso.

96 Os tempos escatológicos são aqueles que virão no final do
mundo, no dia do juízo final, e não o tempo que medeia entre
a vinda de Cristo e o dia do juízo final.

Os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por Cristo e
atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida
do cristão. A esse respeito, julgue os seguintes itens.

97 Os sacramentos são sinais místicos, sentidos pelo espírito
humano, da graça de Deus infundida aos cristãos.

98 São seis os sacramentos da nova lei: três da iniciação cristã;
um da cura; um da comunhão; e um da missão dos fiéis.

99 Define-se neófito como aquele que se prepara para receber
o batismo e catecúmeno, como aquele que acabou de receber
o batismo.

100 Todos os sacramentos válidos e legitimamente recebidos
implicam o aumento da graça, mas nem todos os cristãos
podem receber todos os sacramentos.

101 Em qualquer caso, o matrimônio entre cristãos é
indissolúvel, mas o privilégio paulino permite a separação
em um casamento entre um cristão e um não-cristão quando
este último ameaça a fé do cristão.

De acordo com os preceitos da teologia moral, a lei de Cristo
assume e aperfeiçoa a lei moral. A noção de santidade só se
constrói a partir da noção do ser humano completo. A respeito
dessas idéias, julgue os itens a seguir.

102 O ato moralmente bom pressupõe a bondade do objeto e da
finalidade desse ato, mas não, necessariamente, das
circunstâncias.

103 As virtudes cardeais são: prudência, justiça, fortaleza e
temperança; são assim chamadas porque todos os cristãos
devem possuí-las e os cardeais, em maior grau e com maior
força de razão.

104 As virtudes teologais referem-se diretamente a Deus,
entretanto, na parusia, só uma delas prevalecerá.

105 Denomina-se pecado venial o ato contra a teologia moral em
que falte um dos seguintes elementos: matéria grave; pleno
consentimento; plena advertência.

106 Qualquer forma de discriminação dos direitos fundamentais
do ser humano, seja ela social ou cultural, ou que se
fundamente no sexo, raça, cor, condição social, língua ou
religião, deve ser superada e eliminada, porque é contrária ao
plano de Deus.

Acerca dos temas da revelação, da graça, da justificação e da
Igreja, julgue os itens seguintes.

107 A fé precisa das obras para não ser fé morta, e, com exceção
da graça fundamental dada a todos os seres humanos, para
aumentar a graça santificante, precisa-se da contrapartida do
mérito.

108 As graças especiais, ou carismas, são dons superiores,
concedidos por Cristo, próprios dos diferentes sacramentos.

109 A graça do Espírito Santo tem o poder de justificar, na
medida em que o fiel adere à Justiça de Deus pela fé em
Jesus Cristo. Com a liberdade, colabora-se com a graça de
Deus.

110 Os cristãos são considerados, com base em uma conhecida
analogia, membros do corpo da Igreja, cuja cabeça é Cristo.
A Igreja, porém, deve sempre se aperfeiçoar, encontrando-se
em uma situação de já possuir a justificação, mas ainda não
totalmente.

111 Seguindo a matéria e a forma sacramentais, será lícita, porém
inválida a ordenação de um cristão casado por ordinário de
uma diocese.

Com relação aos princípios morais e religiosos aplicados à vida
prática, com a história concreta da Igreja Católica, julgue os itens
que se seguem.

112 A Igreja, em relação ao seu posicionamento ético e prático
na história, não erra, pois possui a prerrogativa divina da
inerrância.

113 O princípio do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo
sintetiza os mandamentos do Velho e do Novo Testamento.

114 Caso o cristão tenha uma forte intuição religiosa no sentido
de cometer um homicídio a mando da divindade, ele deverá
fazê-lo, pois estará cumprindo uma iluminação divina, tal
qual a decisão de Abraão.

115 Em caso de conflito de deveres, a Igreja Católica permite a
prática da hierarquização, com base no princípio do dever
mais elevado, mesmo que, para isso, se tenha de ir,
ocasionalmente, contra um outro dever.

116 A Igreja, que já se referira a uma paternidade responsável,
deseja que as populações sejam informadas sobre os
progressos da ciência no que diz respeito à pesquisa dos
métodos que ajudam os cônjuges na regulamentação da
natalidade, desde que estabelecidos o valor desses métodos
e a sua licitude moral.

As igrejas regionais devem estar em sintonia com a Igreja
universal, que deve permitir e assumir as riquezas da graça divina
onde quer que se manifestem. Para tanto, existem organizações
eclesiais que sempre tentaram conciliar a multiplicidade e a
unidade dos dons. Nesse sentido, julgue os próximos itens.

117 Seguindo a orientação de Roma, os bispos Dom Vital Maria
e Dom Antônio Macedo, na segunda metade do século XIX,
proibiram aos seus cleros a participação em atividades
maçônicas. 

118 A arquidiocese do Rio de Janeiro é a sede primacial do
Brasil, encontrando-se hierarquicamente subordinada a
Roma, cujo bispo é o Romano Pontífice.

119 A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, situada no
Distrito Federal, é o órgão que representa a Igreja Católica
no Brasil.

120 A prelatura Nullius é, segundo o Código do Direito
Canônico, um amplo território semelhante a uma diocese,
mas que não se encontra ligado a nenhuma jurisdição
diocesana.




