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EXAME DE ADMISSÃO 21/09/2014 

QUESTÃO 1 Pontuação 

1- Complete a seguinte frase do escrito de Nichiren Daishonin, escrevendo as palavras corretas 

nos trechos sublinhados, selecionando-as da relação abaixo: 

  (1) mundo    (2) verdadeiro aspecto   (3) budismo 

“Tiantai comentou sobre isso, dizendo que “assuntos seculares da vida ou do trabalho nunca são 

contrários ao                                                                            ”. Uma pessoa sábia não é aquela que 

pratica o                                                                   afastado do mundo secular, mas sim alguém que 

conhece profundamente os princípios que regem este                                                                       .” 

 

2- Escreva a letra “X” dentro dos (      ) da única alternativa correta referente ao nome do escrito 

em que consta a frase da questão anterior:  

a- (     ) Um Pai Abraça a Fé 

b- (     ) O Kalpa de Diminuição 

c- (     ) O Verdadeiro Aspecto de Todos os Fenômenos 

 

3- Complete a seguinte frase do escrito “Um Pai Abraça a Fé”, escrevendo as palavras corretas 

nos trechos sublinhados, selecionando-as da relação abaixo: 

  (1) seu pai  (2) Nichiren   (3) demônio celestial 

“Sacerdotes possuídos pelo                                                                            , como Ryokan e outros, 

enganaram                                                                          , Saemon no Tayu [Yasumitsu Ikegami], e 

tentaram destruir você [Munenaga] e seu irmão [Munenaka], mas vocês, possuidores de um sábio 

coração, ouviram as advertências de                                                                                     .” 

 

4- Leia a seguinte passagem do escrito “Um Pai Abraça a Fé” e escreva a letra “C” dentro dos 

(     ) das interpretações corretas, e “E” das erradas:  

“Portanto, assim como duas rodas sustentam uma carroça ou duas pernas sustentam uma pessoa, 

duas asas permitem que um pássaro voe ou o Sol e a Lua ajudam todos os seres vivos, os esforços 

dos irmãos conduziram seu pai a abraçar a fé no Sutra do Lótus. É unicamente por sua causa, Hyoe 

no Sakan [Munenaga], que as coisas se resolveram dessa forma.” 

a- (     )   Nichiren Daishonin cita o exemplo das duas rodas de uma carroça, das duas pernas de uma 

pessoa, das duas asas de um pássaro e do Sol e a Lua como analogia dos dois caminhos da 

prática individual e da prática altruística. 

b- (     )   Nesta frase, Daishonin esclarece o importante princípio de que a realização do kosen-rufu 

depende do poder da união. 

c- (     )   No trecho sublinhado desta frase, Daishonin elogia Hyoe no Sakan [Munenaga] por ele ter 

mantido firme fé, mesmo após ter sido deserdado pelo seu pai. 
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