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SIMULADO

1. Leia a seguinte frase do escrito A Torre de Tesouro e marque com 
“X” dentro dos (   ) da única a� rmação incorreta em relação ao trecho 
sublinhado:

“Em essência, o surgimento da Torre de Tesouro indica que, ao receberem o 
ensinamento do Sutra do Lótus, os três grupos de ouvintes da voz perceberam, 
pela primeira vez, a Torre de Tesouro na própria vida.”

(    ) Indicam os três grupos de discípulos do buda Shakyamuni de acordo 
com a sua capacidade de compreensão do ensinamento: capacidade supe-
rior, intermediária e inferior.
(    ) Indicam os três grupos de ouvintes de acordo com a sua percepção e 
aceitação em relação à iluminação do buda Shakyamuni.
(    ) A expressão refere-se aos discípulos ouvintes de Shakyamuni, os quais 
têm a iluminação profetizada no ensinamento teórico do Sutra do Lótus.

2. Complete a seguinte frase do escrito A Torre de Tesouro, escrevendo 
o número correspondente às palavras corretas nos espaços sublinha-
dos, escolhendo-o da relação abaixo:

1) Torre de Tesouro 
2) seguidores 
3) Sutra do Lótus
4) discípulos e seguidores 
5) Entidade 
6) Gohonzon

“Atualmente, os ____________________ leigos de Nichiren estão fazendo o 
mesmo. Nos Últimos Dias da Lei, não há outra __________________ senão 
a � gura de homens e mulheres que abraçam o _______________________. 
Nesse sentido, as pessoas que recitam o Nam-myoho-renge-kyo, independen-
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as quatro dívidas de gratidão. De acordo com o Sutra sobre a Contemplação 
da Mente como Solo, a primeira das quatro dívidas é aquela assumida com 
todos os seres vivos. Se não fosse por eles, seria impossível fazer o voto de 
salvar inúmeros seres vivos.” 

(    ) A frase citada signi� ca que devemos ter consideração por toda a 
generosidade da Terra por proporcionar oportunidade de salvar todos os 
seres vivos.
(    ) Signi� ca que este mundo saha está repleto de maldades e pessoas 
indiferentes ao sofrimento dos outros.
(    ) A missão dos bodisatvas da terra é observar estes preceitos como 
parte principal de sua ação, a de salvar todos os seres vivos, que é um 
dos quatro juramentos.
(    ) Por ser a primeira das quatro dívidas de gratidão, uma vez que a 
saldamos não necessariamente precisamos saldar as outras três dívidas.

7. Complete a frase abaixo da escritura O Verdadeiro Aspecto de Todos 
os Fenômenos, escrevendo as palavras corretas nos espaços sublinhados:

“Não deve haver ___________________________ entre os que pro-
pagam os cinco ideogramas do _____________________ nos Últimos 
Dias da Lei, sejam _____________, sejam _________________. Se 
não fossem ______________________, não seriam capazes de recitar 
_______________________.”

8. Leia o seguinte trecho do escrito O Verdadeiro Aspecto de Todos 
os Fenômenos e escreva “C” dentro dos (   ) nas a� rmações corretas, 
e “E” nas erradas:

“No início, somente Nichiren recitou o Nam-myoho-renge-kyo, mas depois 
duas, três, cem pessoas o seguiram, recitando e ensinando aos outros. Assim 
também será a propagação no futuro. Isso não signi� ca ‘emergir da terra’?” 

(    ) “O espírito de levantar-se só” é verdadeiramente o espírito funda-
mental da SGI e é também a essência que devemos cultivar por todo o 
sempre.
(   ) Onde quer que fosse, o kosen-rufu começou apenas com uma única 
semente; por meio de uma expansão sem extravagâncias e perseveran-
te – pessoa por pessoa – se construiu a grande correnteza dos dias de 
hoje.
(    ) Após Nichiren Daishonin surgir no Japão, somente ele deu continui-
dade na prática do budismo.

9. O Nam-myoho-renge-kyo é a expressão da verdade suprema da vida, 

temente de serem ilustres ou humildes, de classe social superior ou inferior, 
são a própria Torre de Tesouro e são igualmente Aquele que Assim Chega 
Muitos Tesouros.”

3. Com base no escrito Como Aqueles que Inicialmente Aspiram ao 
Caminho Podem Atingir o Estado de Buda por Meio do Sutra do Ló-
tus, responda  com “C” dentro dos (   ) nas a� rmações corretas e “E” 
nas erradas.

(    ) Um único som do daimoku pode invocar a natureza de buda de todos 
os seres vivos.
(    ) Esta escritura concentra pontos importante para refutar a escola Nem-
butsu.
(    ) Nichiren Daishonin explica os benefícios que obtemos por recitar dai-
moku de duas perspectivas: proteção das divindades celestiais e a alegria 
dos budas e bodisatvas.
(    ) Se a nossa vida é a própria Lei Mística, podemos também depositar a 
fé em tudo que existe no universo, até em seres sobrenaturais. 

4. A qual princípio budista está relacionada a frase abaixo do escrito 
Como Aqueles que Inicialmente Aspiram ao Caminho Podem Atingir o 
Estado de Buda por Meio do Sutra do Lótus:

“A natureza de buda de Brahma e Shakra chamada nos protegerá, e a na-
tureza de buda dos budas e bodisatvas chamada se alegrará. Isto é o que 
o Buda quis dizer com a seguinte a� rmação: ‘Se alguém puder mantê-lo 
ainda que por pouco tempo, eu certamente me alegrarei, assim como todos 
os outros budas’.”

Manifestar a ___________________________________ e receber a 
__________________________.

5. Assinale X dentro do (   ) da única alternativa correta referente a quem 
foi endereçada a escritura As Quatro Dívidas de Gratidão.

(    ) Shijo Kingo
(    ) Kudo Yoshitaka
(    ) Takahashi Rokuro Hyoe
(    ) Nikko Shonin

6. Leia a seguinte frase do escrito As Quatro Dívidas de Gratidão e 
escreva “C” dentro dos (   ) nas a� rmações corretas, e “E” nas erradas:

“Aquele que estuda os ensinamentos do budismo não deve deixar de saldar 
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a essência do Sutra do Lótus. Qual a data em que Nichiren Daishonin 
revelou o Nam-myoho-renge-kyo recitando-o pela primeira vez?

                                                                                                                    

                                                                                                                    

10. As frases abaixo são explicações sobre o signi� cado do Nam-myoho-
-renge-kyo. Preencha o número correspondente dentro dos (   ). O signi-
� cado da palavra que compõe o Nam-myoho-renge-kyo:

1) Nam    
2) Myo    
3) Ho     
4) Renge    
 5) Kyo

(    ) Derivado do sânscrito Namas.
(    ) Pelo fato de Shakyamuni ter ensinado por meio da sua pregação — ou 
seja, ele usou a própria voz —, é algumas vezes interpretada como “som”.
(    ) O budismo esclarece que todos os fenômenos do universo são regidos 
por essa lei. Em termos de pessoas, a condição da vida presente é o efeito 
das causas acumuladas no passado, e o momento presente é a causa da 
condição da sua vida futura.
(    ) Signi� ca “devotar a própria vida”.
(    ) Místico, indicando que o mistério da vida é de inimaginável profundi-
dade e, portanto, além da compreensão do homem.
(    ) Refere-se ao sutra ou ao ensinamento do Buda, que é eterno; propa-

ga-se pelas três existências da vida.
(    ) Signi� ca lei. A natureza da vida é tão mística e profunda que transcen-
de o âmbito do conhecimento humano.

11. Conforme o princípio budista “fé, prática e estudo”, escreva “C” 
dentro dos (   ) nas a� rmações corretas e “E” nas erradas: 

(    ) O ponto fundamental da prática do Budismo de Nichiren Daishonin 
está em acreditar profundamente que este Gohonzon é o único objeto 
capaz de fazer manifestar a condição de buda em nossa vida.
(    ) De forma concreta, a “prática altruística” é composta pela recitação 
do gongyo e do daimoku; e a “prática individual”, pela propagação dos 
ensinamentos, isto é, pela concretização do shakubuku. As diversas ativi-
dades da SGI em prol do kosen-rufu também são exercícios que corres-
pondem à “prática altruística”.
(    ) A base do estudo do budismo é a fé. Nichiren Daishonin esclarece: 
“Tanto a prática como o estudo surgem da fé” (CEND, v. I, p. 406). O se-
gundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, também costumava dizer: 
“A fé busca a razão e a razão aprofunda a fé”. Portanto, o objetivo do 
estudo e da compreensão do budismo é aprofundar a fé.

12. Complete as frases abaixo sobre o princípio budista de “fé, prática 
e estudo”:

A _________________________ refere-se ao exercício budista visando à conquista 
dos benefícios da Lei para si mesmo. E a _____________________ corresponde 
à ação de ensinar o budismo às outras pessoas para elas obterem benefícios.

13. Para cada uma das frases abaixo sobre as “três provas”, escreva “C” 
dentro dos (   ) nas a� rmações corretas e “E” nas erradas: 

(    ) Somente um ensinamento que possui as três provas pode ser 
considerado como a verdadeira Lei.
(    ) Nos Últimos Dias da Lei, o Budismo de Nichiren Daishonin com-
prova todas as três provas.
(    ) “Mais importante que a razão e a prova documental é a prova 
real”.
(    ) A prova documental é a mais importante de todas.

14. Complete as frases abaixo sobre a História da Soka Gakkai escrevendo 
as palavras corretas nos trechos sublinhados:

Em junho de 1943, o clero da _____________________, temendo a repressão 
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do governo militar, instruiu a Soka Kyoiku Gakkai a aceitar o talismã xintoísta.
Diante do rigor dos interrogatórios, somente ________________________e ___
__________________  se mantiveram � rmes às suas convicções, enquanto os 
demais abandonaram a fé.
Em 18 de _____________________, data de fundação da Soka Gakkai, o pre-
sidente Makiguchi faleceu na prisão.
O jovem Ikeda participou de uma reunião de palestra da Soka Gakkai no dia 
14 de _________________ de 1947, encontrando-se pela primeira vez com 
Josei Toda.

15. Associe cada data da coluna da esquerda com o correspondente 
acontecimento na coluna da direita:

16. Para cada frase abaixo escreva “C” dentro dos (   ) se a a� rmação 
estiver correta, e “E”, se errada:

Na Perseguição de Atsuhara, Nichiren Daishonin quase foi decapitado pelos 
irmãos Jinshiro, Yagoro e Yarokuro.

(    ) Após a Perseguição de Tatsunokuchi, no décimo mês de 1271, Nichiren 
Daishonin atravessou a barco o Mar do Japão até a Ilha de Sado, seu local 
de exílio. 
(    ) As preleções sobre o Sutra do Lótus, feitas por Nichiren Daishonin no 
monte Minobu, foram compiladas por Nikko e são hoje conhecidas como 
Registro dos Ensinamentos Transmitidos Oralmente.
(    ) O escrito Abertura dos Olhos é a prova documental da revelação de 
Daishonin como buda original.

17. Para cada um dos acontecimentos da história da BSGI, escreva dentro 

dos (   ) o número correspondente, escolhendo-o da seguinte relação:

1) março de 1966    
2) em 1974     
3) Desembarcou em 19 de fevereiro de 1984     
4) 9 de fevereiro de 1993  
5) em 2010

(    ) Festival Cultural da América do Sul, realizado no Theatro Municipal de 
São Paulo; e o encontro com cinco mil membros no Ginásio de Esportes do 
Pacaembu — eventos que ocorreram sob vigilância de centenas de policiais.
(    ) Foi recebido por inúmeras personalidades, entre elas o então presiden-
te da Academia Brasileira de Letras (ABL), Austregésilo de Athayde. O presi-
dente Ikeda foi acolhido como sócio-correspondente da ABL e homenageado 
com o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Recebeu homenagens também em São Paulo e Paraná.
(    ) “Embora eu não possa viajar desta vez, em outra oportunidade vou 
sem falta para incentivar os companheiros do Brasil”.
(    ) BSGI comemorou seu cinquentenário em diversas atividades, entre as 
quais a Convenção Comemorativa do Brasil Monarca do Mundo, realizada de 
forma inédita na cidade de Manaus, Amazonas.
(    ) Manteve audiências com o presidente da República, com os ministros 
da Casa Civil, da Educação e Cultura e das Relações Exteriores, e também 
visitou e doou livros para a Universidade de Brasília.

18. Complete os espaços sublinhados das frases abaixo escrevendo 
as palavras corretas sobre o Auditório do Grande Juramento pelo 
Kosen-rufu:

Nitiren Daishonin declarou: “Meu desejo é que todos os meus discípulos façam 
um __________________________”. Nichiren Daishonin nos promete que ao 
devotar a vida em prol do grande desejo pela concretização do kosen-rufu, 
sua existência se torna grandiosa e jamais se extingue.
Neste mundo repleto de maldades e impurezas, a legião de bodisatvas da terra 
que se levantou pelo grande desejo, o “Desejo pela Concretização do Kosen-
-rufu, a Propagação Benevolente da _________________”, e veio lutando contra 
todos os tipos de manifestações dos três poderosos inimigos – é a unicidade 
de mestre e discípulo Soka.
Nós temos o “Gohonzon do grande juramento Seigan pelo Kosen-rufu”. Nós 
temos a “unicidade de mestre e discípulo do grande juramento seigan pelo 
kosen-rufu”. Nos também temos os “_________________ do grande juramento 
seigan pelo kosen-rufu”.
Vocês, jovens, são aqueles que protegerão resolutamente este palácio da vitória 

16 de fevereiro de 1222
 Nichiren Daishonin recitou o Nam-

-myoho-renge-kyo pela primeira vez.

27 de agosto de 1260  Perseguição de Tatsunokuchi.

12 de setembro de 1271  Nascimento de Nichiren Daishonin.

12 de outubro de 1279  Perseguição de Matsubagayatsu.

28 de abril de 1253
  Nichiren Daishonin inscreveu o objeto 

de devoção para toda a humanidade.
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de mestre e discípulo daqui para a frente. Sem dúvidas, vocês são bodisatvas da 
terra que estabeleceram o juramento _________________ no remoto passado.

19. As frases dos escritos de Nichiren Daishonin abaixo refutam as here-
sias da seita Nikken. Escreva nos (   ) o número da heresia que é refutado 
pelas respectivas frases, escolhendo-o da seguinte relação:

1) Ameaça de destruição do kosen-rufu
2) Absolutismo do sumo prelado
3) Degeneração religiosa

(    ) “O grande desejo é a propagação do Sutra do Lótus.”
(    ) “Mesmo que o sumo prelado em exercício dite normas que se opo-
nham ao budismo, ninguém deve adotá-las em absoluto.”
(    ) “Espíritos famintos devoradores da Lei.”

20. As frases abaixo se referem à matéria Problemática do clero e as 
heresias da seita Nikken. Escreva “C” dentro dos (   ) nas a� rmações 
corretas, e “E” nas erradas:

(    ) Após assumir como terceiro presidente da Soka Gakkai, Daisaku Ikeda 
continuou a proteger o clero.
(    ) Desde a sua fundação, a Soka Gakkai é uma entidade leiga autônoma 
e seus membros receberam orientação sobre a prática do Budismo de Nichi-
ren Daishonin de seus líderes sem � car subordinados ao clero da Nichiren 
Shoshu.
(    ) As ações malé� cas do clero da Nichiren Shoshu não afetaram a BSGI.
(    ) Daishonin a� rma que, sem a atitude de combater os inimigos do Sutra 
do Lótus, não há como manifestar a iluminação.
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