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EXAME DE ADMISSÃO 27/09/2015 

QUESTÃO 1 Pontuação 

1- Complete a seguinte frase do escrito de Nichiren Daishonin, escrevendo dentro dos 

(     ), os números correspondentes às palavras corretas, selecionando-as da relação 

abaixo: 

  (1) fé   (2) a alegria  (3) as adversidades  (4) Sutra do Lótus 

“Nos Últimos Dias da Lei, o devoto do (     ) aparecerá infalivelmente. Quanto piores 

forem (     ) que recaírem sobre o devoto, maior será (     ) que ele sentirá devido à forte 

(     ). O fogo não arde mais intensamente quando a lenha é adicionada? Todos os rios 

desembocam no mar; no entanto, poderia ocorrer de o mar rejeitar as águas deles?” 

 

2- Leia o trecho sublinhado da frase da questão anterior e escreva a letra “C” dentro dos 

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

a- (     )   Na analogia do fogo e da lenha, ‘lenha’ corresponde à forte fé. 

b- (     )   Na analogia do fogo e da lenha, ‘fogo’ corresponde ao estado de vida do devoto do 

Sutra do Lótus. 

c- (     )   Na analogia do mar e das águas do rio, ‘águas do rio’ corresponde ao estado de vida 

do devoto do Sutra do Lótus. 

d- (     )   Tendo fé, todas as adversidades podem ser encaradas como oportunidades para a 

transformação do mau destino. 

 

3- Leia a seguinte passagem do escrito de Nichiren Daishonin e escreva a letra “C” 

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

“Quem ouve pelo menos uma única sentença ou frase do sutra [do Lótus] e a guarda no 

fundo do coração, pode ser comparado a um barco que cruza o mar dos sofrimentos do 

nascimento e da morte.” 

a- (     )   Esta é uma frase de uma carta enviada por Daishonin ao seu discípulo, Shiiji Shiro. 

b- (     )   Este escrito foi redigido por Daishonin quando ele se encontrava na ilha de Sado. 

c- (     )   Esta frase indica que uma pessoa que ouve o Sutra do Lótus e não consegue 

manifestar a fé fica eternamente impossibilitada de alcançar a iluminação, 

afastando-se dos sofrimentos e das adversidades. 

d- (     )   A expressão ‘um barco que cruza o mar dos sofrimentos do nascimento e da 

morte’ é uma analogia que consta no capítulo Rei dos Remédios do Sutra do 

Lótus. 
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