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01. Sobre a Reforma Protestante, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:

I - A doutrina calvinista admitia o mundo dependente da vontade absoluta de Deus, 
estando os homens sujeitos à predestinação: como pecadores por natureza, somente 
alguns estariam predestinados à salvação eterna;

II - Com o auxílio do teólogo Felipe Melanchton, Lutero redigiu um documento que 
fundamentava sua doutrina, afirmando que a fé constituía a única e verdadeira fonte de 
salvação;

III – Considerado um dos precursores da Reforma Protestante, John Wyclif pregava o 
confisco dos bens da Igreja na Inglaterra e a adoção pelo clero dos votos de pobreza 
material do cristianismo primitivo.
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Assinale a alternativa:

a) Somente se as afirmativas I e II estiverem corretas.

b) Somente se as afirmativas I e III estiverem corretas.

c) Somente se as afirmativas II e III estiverem corretas.

d) Se todas as afirmativas estiverem corretas.

e) Se todas as afirmativas estiverem incorretas.
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02. A seguir, apenas uma afirmação está de acordo com a crença cristã que traz como 
central para a doutrina da fé cristã os conceitos acerca da pessoa de Jesus Cristo. 

a) Jesus foi plenamente humano e plenamente Deus

b) Jesus possuía apenas natureza humana

c) Jesus foi o último grande profeta

d) Jesus foi um homem que alcançou a iluminação

e) Jesus possuía uma  terceira natureza a partir da união do humano com o divino
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03. Deus se faz pessoa humana e vem habitar entre nós. Nascendo de uma mulher, 
prometida em casamento, visitada pelo anjo Gabriel, ela é desde sempre escolhida para 
ser a mãe do Filho de Deus, Jesus de Nazaré que nasceu :

a) No seio de uma família árabe

b) No seio de uma família católica

c) No seio de uma família protestante

d) No seio de uma família judia

e) No seio de uma família islâmica
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04. “Pregam doutrina puramente humana os que dizem que logo que o dinheiro cai na 
caixa a alma se liberta”. Com essa tese, a de número 27, Martinho Lutero afirmava:

a) Reafirmava a salvação da alma pela fé e pelas boas obras, contrariando o dogma 
católico que determina a salvação unicamente pela fé.

b) Criticava a venda de indulgências praticadas por muitos padres, que afirmavam que as 
doações de riquezas à Igreja salvariam a alma dos doadores e de seus parentes.

c) Criticava a centralização das decisões religiosas nas mãos do papa e propunha a 
formação de um grande tribunal de discussão teológica.

d) Defendia o fim da Igreja católica, que se encontrava mergulhada em inúmeros 
escândalos de corrupção financeira.

e) Propunha o fim das promoções eclesiásticas baseadas no critério da riqueza pessoal.
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05. As religiões se fundamentam em orientar a vida dos seus seguidores. O cristianismo, 
por exemplo, tem como princípio fundamental:

a) Amar a Santa mãe de Deus, Maria. 

b) Amar os sacramentos e os dogmas.

c) Amar os mártires da igreja.

d) Amar a Deus e ao próximo.

e) Amar os guias espirituais.



8

06. Quando nos referimos ao cristianismo católico, nos lembramos que o seu líder máximo 
se chama Papa. Quando do seu falecimento ou renúncia, faz-se necessário uma eleição, 
quando então é convocado o colégio cardinalício. São membros desse colégio:

a) Os bispos de todas as dioceses do mundo.

b) Os cardeais escolhidos pelo papa efetivo.

c) Os cardeais, com idade superior a 80 anos.

d) Os arcebispos metropolitanos

e) Os cardeais, os monges, freiras e bispos acima de 75 anos.
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07. Democracia é um “governo no qual o povo toma as decisões importantes a respeito 
das políticas públicas, não de forma ocasional ou circunstancial, mas segundo princípios 
permanentes de legalidade”.

O conceito de democracia apresentado acima se relaciona diretamente com a prática de: 

a) Unidade sindical 
b) Socialização da riqueza 
c) Estabilidade constitucional 
d) Autodeterminação das minorias
e) Instabilidade educacional
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08. “O cidadão é um individuo que tem consciência de seus direitos e deveres e participa 
ativamente de todas as questões da sociedade. Tudo que acontece no mundo acontece 
comigo...” (Herbert de Souza – Betinho) segundo a definição acima, podemos afirmar que:

a) O cidadão é o individuo que se omite frente ao debate político. 
b) A cidadania é apenas restrita aos estudiosos e políticos. 
c) O cidadão é aquele que vive em sociedade. 
d) A cidadania compreende a necessidade que as pessoas têm de participarem da vida 

política sempre visando o funcionamento da sociedade. 
e) Cidadania é apenas um termo utópico que não faz sentido numa sociedade capitalista.


