CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
31) Um dos ápices do Novo Testamento é o ministério do apóstolo Paulo e as muitas igrejas plantadas por ele. Na
figura a seguir, encontra-se uma das viagens missionárias do apóstolo.

(Disponível em: RYRIE, Charles Caldwell. A Bíblia de Estudo Anotada Expandida. Mundo Cristão, 2008, p.1075.)

A viagem representada na figura se refere à
a) viagem à Roma.
b) 1ª viagem missionária.
c) 2ª viagem missionária.
d) 3ª viagem missionária.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
O mapa apresentado refere-se à 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo.
Fonte: RYRIE, Charles Caldwell. A Bíblia de Estudo Anotada Expandida. Mundo Cristão, 2008. 1504p.
32) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
No período que se refere às controvérsias teológicas quanto à Trindade, tem-se a controvérsia dos
“pneumatomaquianos” (os que lutavam contra o Espírito). Devido ao crescimento do grupo liderado por
Eustáquio, a questão precisou ser tratada. Em ________ foi convocado um concílio reunido na cidade de
____________________, formado por ________ bispos ortodoxos que representavam a Igreja Oriental.
a) 381 / Constantinopla / 150
b) 373 / Calcedônia / 250
c) 589 / Toledo / 135
d) 336 / Éfeso / 235
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)
Segundo Ryrie, em 373, um grupo liderado por Eustáquio, chamado de “pneumatomaquianos”, via tanto o Filho
quanto o Espírito Santo como uma única substância com o Pai. Em 381, para resolver essa questão, devido ao
crescimento desse grupo, Teodósio convocou um concílio em Constantinopla, formado de 150 bispos ortodoxos.
Fonte: RYRIE, Charles Caldwell. Teologia Básica: ao alcance de todos. São Paulo: Mundo Cristão, 2004.
33) Encontra-se no Evangelho de João, no capítulo três e verso dezesseis, a mais bela declaração de amor da
história. Deus declara seu amor pelo homem pecador, por intermédio da morte substitutiva do seu Filho na cruz
por nós. Assim sendo, pode-se compreender melhor tal ato de reconciliação do homem com seu Criador por
iniciativa do próprio Deus. Essa qualidade intrínseca do ser ou da essência de Deus pela qual Ele é
espontaneamente benigno em todos os seus atos, atitudes e predisposto ao homem pecador, sendo a resposta
de Deus à necessidade do homem é compreendida como a
a) graça de Deus.
b) bondade de Deus.
c) benignidade de Deus.
d) misericórdia de Deus.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)
A graça é a resposta de Deus à necessidade do homem e a qualidade pela qual Ele ama e reconcilia o pecador
consigo mesmo.
Fonte: PENTECOST, J. Dwight. A sã doutrina. São Paulo: Editora Mundo Cristão, 1977.
34) No campo da moral encontramos um verdadeiro caos. A imoralidade, a violência, a injustiça, a desigualdade e a
desonestidade contaminam todas as esferas sociais. Além disso, os valores cristãos estão em decadência pela
falta de real transformação oriunda de um genuíno compromisso assumido com Cristo, provocando, assim, pelo
aspecto pessoal, implicações no âmbito social. Deste modo, é correto afirmar que expressões como: igualdade,
bem e mal, lei e justiça, certo e errado, estão relacionados ao conceito de:
a) ética.
b) diaconia.
c) religiosidade.
d) samaritanismo.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)
Os autores Elwell e Dockey apresentam o verbete “ética” aplicado em diversas situações relacionadas ao assunto em
questão, tais como: situações, emprego, definição, análise e contextualizações histórico-social. O conhecimento da
matéria em epígrafe aponta, indubitavelmente, para a ética.
Fonte: ELWELL, Walter A.; DOCKEY, David S. Kit – Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. São Paulo:
Vida Nova, 1990.
35) Devido à exibição do filme Noé, de Darren Aronofsky, o tema dos Nefilins foi retomado por alguns círculos
acadêmicos e igrejas. Dentre os muitos decendentes dos Nefilins que fizeram oposição ao povo de Deus encontra-se
Ogue, rei de Basã. Tendo em vista o possível tamanho desse gigante, assinale, a seguir, a matéria-prima e as
dimensões do leito real do rei de Basã.
a) Ferro – 4,12 m x 1,80 m.
b) Cedro – 3,83 m x 2,00 m.
c) Acácia – 3,83 m x 2,00 m.
d) Bronze – 4,12 m x 1,80 m.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)
De acordo com o texto bíblico de Deuteronômio 3.11, Ogue, rei de Basã, era descendente dos refains ou Nefilins e
seu leito era feito de ferro, medindo quatro côvados de largura e nove côvados de comprimento, ou seja, 4,1 m x 1,80
m.
Fonte: A Bíblia Sagrada.
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36) Antes que o rei Artaxerxes assinasse o documento de liberação dos hebreus para que retornassem à Jerusalém,
sob a liderança de Neemias e ali reedificassem os muros e a ordem na cidade, houve um período de,
aproximadamente, cinco meses. Neemias recebe de seu irmão Hanani as notícias acerca do estado da cidade,
pranteia e faz confissão pelo pecado do povo no mês de Quisleu. Depois de algum tempo em oração, finalmente
tem a oportunidade, como copeiro real, de apresentar o caso ao rei no mês de Nisã.
Identifique os meses no calendário hebreu e relacione adequadamente as colunas.
(1) Nisã (abibe)
(2) Iyyar (zive)
(3) Sivã
(4) Tamuz
(5) Abe
(6) Elul
(7) Tisri (etanim)
(8) Marquesvã (bul)
(9) Quisleu
(10) Tebete
(11) Sebate
(12) Adar

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

abril-maio.
janeiro-fevereiro.
maio-junho.
agosto-setembro.
março-abril.
julho-agosto.
dezembro-janeiro.
junho-julho.
outubro-novembro.
fevereiro-março.
setembro-outubro.
novembro-dezembro.

a) 2 – 1 – 3 – 4 – 6 – 5 – 7 – 8 – 9 – 12 – 11 – 10
b) 2 – 11 – 3 – 6 – 1 – 5 – 10 – 4 – 8 – 12 – 7 – 9
c) 12 – 11 – 10 – 6 – 1 – 7 – 9 – 4 – 5 – 3 – 2 – 8
d) 9 – 7 – 12 – 8 – 4 – 10 – 5 – 1 – 6 – 3 – 11 – 2
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)
De acordo com o calendário apresentado por Charles Ryrie, em Êxodo 12.1, os meses são:
• Nisã – março-abril;
• Iyyar – abril-maio;
• Sivã – maio-junho;
• Tamuz – junho-julho;
• Abe – julho-agosto;
• Elul – agosto-setembro;
• Tisri – setembro--outubro;
• Marquesvã – outubro-novembro;
• Quisleu – novembro-dezembro;
• Tebete – dezembro-janeiro;
• Sebate – janeiro-fevereiro; e,
• Adar – fevereiro-março.
Fonte: RYRIE, Charles Caldwell. A Bíblia de Estudo Anotada Expandida. Mundo Cristão, 2008. 1504p.
37) Em determinado debate sobre o pagamento de impostos, Jesus declara que se deve dar a César o que é devido
a César e a Deus o que é devido a Deus. (Mateus 22:21) Em outra situação, encontramos o próprio Jesus,
juntamente com Pedro, pagando impostos. O dinheiro para o pagamento foi retirado de dentro de um peixe,
pescado pelo próprio Pedro. O valor encontrado dentro do peixe, um Estáter, foi suficiente para o pagamento dos
impostos de ambos (Mateus 17:24-27).
De acordo com o referencial conhecido de moedas da época, o valor encontrado se refere à quantia de?
a) 2 Minas.
b) 1 Talento.
c) 1 Denário.
d) 2 Didracmas.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
De acordo com a referência de valores em Tabela de Pesos, Moedas e Medidas, um Estáter correspondia à quantia
de 2 Didracmas ou 4 Denários.
Fonte: RYRIE, Charles Caldwell. A Bíblia de Estudo Anotada Expandida. Mundo Cristão, 2008, p.1319.
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38) Na doutrina das últimas coisas existem algumas posições quanto ao Milênio: Milenistas, Amilenistas, Pós-Milenistas,
por exemplo. Sobre a temporaneidade do milenismo e o estigma posto à doutrina por alguns teólogos em relação
aos argumentos apresentados pelos defensores da “interpretação correta” das Escrituras, informe se é verdadeiro
(V) ou falso (F) o que se afirma abaixo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(
(
(
(

)
)
)
)

Tanto o milenismo quanto a justificação pela fé são ensinos do Novo Testamento.
O ensino do milenismo é algo moderno.
O milenismo era ensinado na igreja primitiva.
O milenismo surgiu com os comentários de C. I. Scofield e o Seminário Teológico de Dallas.

a) V – V – V – V
b) F – F – F – F
c) F – V – F – V
d) V – F – V – F
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
A prática comum adotada por alguns teólogos, de acordo com Chafer, foi estigmatizar o milenismo como uma teoria
moderna. Esquecem-se, entretanto, da forma correta de interpretação das Escrituras, usada pela igreja primitiva.
Esse posicionamento não descarta a consideração de que, até mesmo a justificação pela fé em sua forma
restaurada, é comparativamente moderna, todavia, ambas eram ensinadas no Novo Testamento e, por isso,
ensinadas na igreja primitiva.
Fonte: CHAFER, Lewis S. Teologia Sistemática. São Paulo: Hagnos, 2003.
39) Encontra-se nas Escrituras blocos, conjuntos ou grupos de escritos Sagrados. Tem-se o Pentateuco, os Livros
Históricos, os Evangelhos etc. como exemplo de tais divisões. Marque a alternativa em que apenas os livros do
bloco “Profetas Menores” são encontrados.
a) Ageu, Sofonias, Zacarias e Joel.
b) Jonas, Miqueias, Ezequias e Daniel.
c) Naum, Habacuque, Ezequiel e Moisés.
d) Oséias, Joel, Jonas, Ezequias e Miqueias.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)
Os Profetas Menores são: Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu,
Zacarias e Malaquias.
Fonte: A Bíblia Sagrada.
40) Durante a formação da igreja e propagação do Evangelho, inúmeras situações incríveis e extraordinárias
aconteceram. Como exemplo de tais acontecimentos observa-se: o recebimento do Espírito Santo, curas,
demonstrações de autoridade pelo nome de Jesus e quebra de paradigmas. Em um determinado momento da
história da igreja, Pedro estava na cidade litorânea de Jope, na casa de Simão, o curtidor, e algo inusitado
acontece.

(Disponível em: http://www.visualbiblealive.com/stock_image.php?id=80421.)

De acordo com a figura, indique a alternativa que melhor corresponde à visão tida por Pedro.
a) A orientação para ir à Macedônia.
b) O modo pelo qual Pedro iria morrer.
c) A inclusão dos gentios no corpo de Cristo.
d) O êxtase que o levou a escrever suas epístolas.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)
Na narrativa de Atos 10, encontra-se a inserção da família de Cornélio, um centurião romano, na igreja, evidenciado
pelo recebimento do Espírito Santo. Assim, Pedro entende a visão que teve de não condenar ou rejeitar o que Deus
havia purificado. Cornélio e os seus são batizados e recebidos no corpo de Cristo.
Fonte: A Bíblia Sagrada.
41) “Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos [...]” No Salmo 19,
encontra-se de forma explícita as formas pelas quais Deus decidiu se revelar ao homem: a revelação natural ou
geral e a revelação especial. A primeira parte do salmo trata da revelação geral, demonstrada pelas coisas que
Ele criou, sendo apresentada à humanidade de muitas maneiras. Que argumento da existência de Deus é
evidenciado na narrativa do salmista?
a) Ontológico.
b) Pantológico.
c) Cosmológico.
d) Epistemológico.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)
Historicamente, as duas maneiras pelas quais Deus se revela a Si mesmo são: revelação geral e revelação especial.
Na primeira parte do Salmo 19, tem-se a revelação geral e a indicação da criação aponta para o argumento
cosmológico. Tal argumento afirma que o universo ao nosso redor é um efeito que requer uma causa adequada, e
essa “causa adequada” é o próprio Deus.
Fonte: RYRIE, Charles Caldwell. Teologia Básica: ao alcance de todos. São Paulo: Mundo Cristão, 2004..
42) “Maldito!” Essa expressão surge no mundo após a queda, o pecado de Adão e Eva. Na Hamartiologia se estuda,
dentre outros fatos, as penalidades devido à entrada do pecado na humanidade. Das alternativas a seguir, qual
não é penalidade da desobediência de Adão e Eva?
a) Maldição sobre a terra.
b) Morte física e espiritual.
c) Hierarquia de poder. A mulher seria dominada pelo homem.
d) Apesar de continuarem no Jardim, não poderiam comer da Árvore da Vida.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
A queda do homem trouxe inúmeras consequências para a criação. Das penalidades, pode-se destacar:
• sobre a raça humana: sentimento de culpa; e, perda da comunhão (morte física e espiritual);
• sobre a serpente: condenada a rastejar;
• sobre Satanás: inimizade entre a descendência dele e a descendência da mulher; morte para Satanás; e,
ferimento para Cristo;
• sobre Eva e as mulheres: dor na concepção; o desejo da mulher seria para o marido; e, hierarquia de poder; e,
• sobre Adão e os homens: maldição sobre a Terra; morte; e, expulsão do Jardim do Éden.
Fonte: RYRIE, Charles Caldwell. Teologia Básica: ao alcance de todos. São Paulo: Mundo Cristão, 2004 – pp 234,
235.
43) Na carta que o apóstolo Paulo escreve a Filemon, ele discorre acerca do seu filho na fé, Onésimo, que havia sido
gerado “em cadeias”. Onésimo era um escravo e havia lesado seu senhor Filemon furtando certa quantia em
dinheiro em sua fuga. Paulo, ao enviar o escravo prófugo ao seu senhor para uma reconciliação, se coloca no
lugar de Onésimo como devedor e pagante da conta. Agindo assim, ele aplica o exemplo de Cristo que tomou
sobre si a culpa do pecado. Na Soteriologia, que doutrina pode ser observada no exemplo do apóstolo?
a) Perdão.
b) Imputação.
c) Restituição.
d) Regeneração.

Gabarito Comentado – EIAC 2015 – PASTOR EVANGÉLICO – Versão A

-5-

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)
A palavra “imputação” significa: debitar, atribuir responsabilidade ou lançar na conta de alguém. Paulo demonstra o
que Deus fez por nós em Cristo Jesus, ao lançar sobre Ele a iniquidade do homem pecador.
Fonte: PENTECOST, J. Dwight. A sã doutrina. São Paulo: Editora Mundo Cristão, 1977.
44) O jurista italiano Luigi Ferrajoli estruturou os axiomas do Direto Penal. O segundo axioma diz: Nullum crimem sine
lege, isso quer dizer, “sem lei, não há transgressão”. No tratado jurídico-teológico encontrado em Romanos, o
autor da epístola apresenta, dentre outros assuntos soteriológicos, a doutrina da justificação, evidenciada por
inúmeras passagens, a exemplo de Romanos 5:1 e a passagem em questão, Romanos 4:15.
Os versículos seguintes abordam a doutrina da Justificação, exceto:
a) Romanos 8:1 – Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
b) Romanos 4:3 – Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça.
c) Romanos 3:28 – Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei.
d) Romanos 6:4 – Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo Batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado
dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
A epístola de Paulo aos Romanos é um verdadeiro tratado teológico e jurídico. A doutrina da Justificação é
amplamente apresentada por todo o livro. Entretanto, o texto do Capítulo 6 se refere à vida debaixo da justiça
recebida, por isso é o único versículo que não aborda o tema justificação. A novidade de vida, que é fruto de uma
vida feita justa, aborda a doutrina da Santificação.
Fonte: A Bíblia Sagrada.
45) Max Weber distingue dois tipos de ascese em sua obra: a ascese do monge, que é a extramundana e a ascese
do protestante puritano, que é a intramundana. Na sociologia de Weber, as formas puritanas de protestantismo
recebem o rótulo de protestantismo ascético. Assinale a alternativa que, segundo Weber, apresenta o significado
da palavra ascese.
a) Exercício físico.
b) Limpeza da mente.
c) Postura ou atitude.
d) Iluminação ou harmonia.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)
A palavra “ascese” vem do grego áskesis e significa “exercício físico”. É o controle austero e disciplinado do próprio
corpo através da evitação metódica dos prazeres deste mundo.
Fonte: WEBER, Max; PIERUCCI, Antônio Flávio de Oliveira. A ética Protestante e o “espírito” do Capitalismo.
São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
46) Em alguns dos diálogos de Jesus, como o que teve com um dos escribas em Marcos, capítulo 12, Ele questiona
sobre o conhecimento da Lei. A resposta recebida foi: [...] Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo teu coração
[...] e Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Claro que isso não é toda a Lei, mas um resumo significativo da
Lei Mosaica. Os Dez Mandamentos são encontrados em duas passagens no Antigo Testamento. Em quais
passagens veterotestamentárias se encontra o Decálogo Mosaico?
a) Êxodo 5 e Deuteronômio 20.
b) Êxodo 20 e Deuteronômio 5.
c) Êxodo 10 e Deuteronômio 10.
d) Êxodo 15 e Deuteronômio 15.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)
Após a saída do Egito, Deus conduz o seu povo, pela liderança de Moisés ao Monte Sinai onde recebe As Tábuas da
Lei contendo os Dez Mandamentos. A primeira passagem narra a entrega da Lei propriamente dita. Essa passagem
está no Capítulo 20 do livro Êxodo. Em Deuteronômio, Capítulo 5, encontra-se a segunda menção, que trata apenas
da repetição dos mandamentos ao povo.
Fonte: A Bíblia Sagrada.
47) É comum e ensinada pela religião natural a doutrina da “futura retribuição”. Noções da “paga” pelo bem ou mal
praticados nesta vida numa vindoura, também eram conhecidas pelos pagãos. A interpretação bíblica de tal
punição chama-se “inferno”, onde os ímpios serão lançados para eterna pena pelos seus pecados. Dentre os
ensinamentos da doutrina, é incorreto afirmar que:
a) ensina a atribuir o devido valor às coisas desejáveis da vida.
b) se recebida com fé, habilita o cristão a enfrentar a morte com alegria.
c) ela ensina que se deve suportar as aflições desta vida com paciência.
d) é possível a saída do inferno, uma vez morto, mediante alto preço, pago pelos vivos à igreja.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
A doutrina que ensina acerca do inferno traz verdades que precisam ser levadas em consideração enquanto vivo.
Após a morte, não há como escapar da condenação eterna, uma vez que os prazeres do mundo e as ofertas do
diabo atraem para o destino eterno de perdição. Assim sendo, a única alternativa que não é ensinada pela doutrina é
a possibilidade de escape após a morte.
Fonte: DAGG, John L. Manual de Teologia. 3. ed. São José dos Campos: Fiel, 2003.
48) Durante o período de expansão do Capitalismo, era nítida a diferença entre protestantes e católicos na Alemanha
de Max Weber. Ele cita, por exemplo, que as posições mais elevadas, os cargos mais importantes, assim como
as áreas mais desenvolvidas nas cidades, tudo era prerrogativa protestante. A que se deve tal fato? Como
poderia, dentro de um mesmo grupo étnico, haver tamanha diferença?
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
(
(
(
(
(

) Observando-se apenas o contexto histórico-político da época pode se chegar aos motivos que geraram tal
discrepância.
) Os pais protestantes se preocupavam mais com a educação superior dos filhos que os católicos.
) Os católicos se atinham mais no trabalho artesanal e tendiam a permanecer no mesmo ofício.
) O índice de procura, por parte dos católicos, de trabalhos em escalões superiores do operariado qualificado
e cargos administrativos nas fábricas era maior que o índice dos protestantes.
) A peculiaridade espiritual inculcada pela educação na atmosfera religiosa da casa paterna determinava a
escolha da profissão e o destino profissional do indivíduo.

a) F – V – F – V – F
b) V – F – F – V – F
c) V – F – V – F – V
d) F – V – V – F – V
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
A primeira e a quarta afirmativas são falsas, respectivamente, pois
• segundo Weber, a razão estava não apenas na situação histórico-política, mas na peculiaridade intrínseca e
duradoura de cada confissão religiosa; e,
• eram os protestantes, e não os católicos, que afluíam em maior número às fábricas para ocuparem escalões
superiores do operariado qualificado e postos administrativos. Os católicos se ocupavam em ofícios manuais e
tendiam a permanecerem nele.
Fonte: WEBER, Max; PIERUCCI, Antônio Flávio de Oliveira. A ética Protestante e o “espírito” do Capitalismo.
São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
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49) Dentre palavras e conceitos estudados na Soteriologia, encontram-se três palavras que retratam a dimensão da
salvação do pecador e refletem melhor as riquezas da graça divina. Como se sabe, a palavra “redenção” significa
comprar para fora do mercado de escravos; “propiciação”, significa satisfação e a “reconciliação” traz a ideia da
restauração da comunhão entre Deus e o homem. Enumere as colunas de acordo com a relação homem,
pecado, cruz e Deus, no que se refere a ideia das palavras em questão.
(1) Redenção
(2) Reconciliação
(3) Propiciação

(
(
(

) a cruz em relação a Deus.
) a cruz em relação ao pecado.
) a cruz em relação ao homem.

a) 1 – 2 – 3
b) 2 – 1 – 3
c) 3 – 1 – 2
d) 3 – 2 – 1
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)
Acerca da relação homem, pecado, cruz e Deus, no que se refere à ideia das palavras redenção, reconciliação e
propiciação, tem-se:
• redenção é o aspecto da cruz em relação ao pecado, uma vez que o preço pago, pelo escravo, foi na cruz;
• reconciliação é o aspecto da cruz em relação ao homem, visto que, por meio dela, o homem tem acesso novamente
a Deus; e,
• propiciação é o aspecto da cruz em relação a Deus, visto que Ele se satisfez pela oferta recebida.
Fonte: CHAFER, Lewis S. Teologia Sistemática. São Paulo: Hagnos, 2003.
50) A Soteriologia, estudo relacionado à salvação, apresenta inúmeros conceitos e os traduz de forma interpretativa
para que possamos entender a dimensão maior da obra de Cristo por nós na cruz. Entende-se também que se
trata de uma doutrina das mais controversas e possui também elementos controversos dentre as posições
soteriológicas. Considerando a Soteriologia, qual das seguintes doutrinas é a de maior controvérsia?
a) Eleição.
b) Propiciação.
c) Justificação.
d) Regeneração.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)
A Soteriologia em si é bastante controversa. Os posicionamentos soteriológicos são vários e todos os estudiosos,
devido às suas teologias e hermenêuticas, encontram respaldo bíblico para defender seus posicionamentos. Os
ensinos na doutrina não são diferentes e a doutrina da Eleição encontra forte resistência no coração dos homens, em
virtude de tratar de um ato da mente de Deus.
Fonte: DAGG, John. L. Manual de Teologia. 3. ed. São José dos Campos: Fiel, 2003. 301p.
51) A Bíblia é a Palavra de Deus. Mesmo havendo sido escrita há muitos anos, ela é tão atual quanto nos dias em
que os autógrafos foram escritos. Uma das formas encontradas para a contextualização é a exegese, essa
proveniente de uma boa hermenêutica. Na exegese histórico-gramatical, os elementos usados para compreensão,
interpretação e correta aplicação do texto são
a) o cânon, a alegoria vigente no texto e a teologia.
b) a cosmovisão, a língua do texto escrito e a teologia.
c) a vida da época, a geografia e a língua do texto escrito.
d) o pano de fundo histórico, a escrita e a filosofia da época.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)
A contextualização do texto bíblico para sua aplicação nos dias de hoje é realizada por meio da exegese
histórico-gramatical. Os elementos envolvidos e necessários para uma correta exegese são: a compreensão das
línguas dos autógrafos e suas estruturas e expressões idiomáticas; o pano de fundo histórico; a geografia e o
contexto de vida da época; e, sua cultura.
Fonte: ELWELL, Walter A.; DOCKEY, David S. Kit – Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. São Paulo:
Vida Nova, 1990.
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52) Durante o tempo do seu ministério público Jesus focou, não nas multidões, mas num grupo menor. A estes, Ele
os chamou de apóstolos. Eles tiveram a responsabilidade de conduzir o legado deixado pelo Mestre às gerações
futuras. No Evangelho de Lucas, no capítulo seis, Jesus aparece, após uma noite em oração, para escolher esse
seleto grupo. Marque a alternativa que apresenta somente nomes pertencentes à relação dos doze.
a) Timão, Mateus, Judas e Barnabé.
b) Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago e Pedro.
c) Paulo, Pedro, Marcos, Judas, Timão e Barnabé.
d) Simão Zelote, André, Tomé, Bartolomeu e Filipe.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
Após a noite em oração, segundo a narrativa do Evangelho de Lucas, no Capítulo 6, Jesus chama para si os seus
discípulos, a quem deu também o nome de apóstolos. São eles: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro;
André, irmão de Pedro; Tiago; João; Filipe; Bartolomeu; Mateus; Tomé; Tiago, filho de Alfeu; Simão, chamado Zelote;
Judas, filho de Tiago; e, Judas Iscariotes, que se tornou traidor.
Fonte: A Bíblia Sagrada.
53) A doutrina do Espírito Santo causou, durante certo tempo, controvérsias quanto à Sua essência e personalidade.
Ele é Deus em essência, procede do Pai e do Filho, como declarado no Concílio de Toledo em 589 A.D. e uma
pessoa da Trindade, como tal, permite um relacionamento com Ele. Todavia, para uma compreensão correta de
quem e o que Ele é, são necessárias algumas implicações. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se
afirma abaixo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(
(
(
(
(

) O Espírito Santo é uma pessoa, não uma força ou ideia vaga. Portanto, se pode ter um relacionamento
pessoal.
) O Espírito Santo é plenamente divino e, portanto, digno de receber a mesma honra e respeito que
dispensamos ao Pai e ao Filho.
) O Espírito Santo é um com o Pai e o Filho. Sua obra é a expressão e a execução do que os três planejaram
juntos.
) Por meio da obra do Espírito Santo, o Deus Triúno chega perto de nós, habita em nós.
) Por meio da operação do Espírito, ele de fato torna-se o Emanuel, “Deus conosco”.

a) V – V – V – V – V
b) V – F – V – F – V
c) F – F – F – F – F
d) F – V – F – V – F
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)
Todas as proposições são verdadeiras.
Fonte: ERICKSON, Millard J. Introdução à Teologia Sistemática. São Paulo: Vida Nova, 1997.
54) Durante o período de formação do Cânon, vários sínodos e concílios foram reunidos com esse fim. No ano 90 da
Era Cristã, houve uma reunião de rabinos judeus, o Sínodo de Jamnia, onde foram ratificados os livros do Antigo
Testamento. Entretanto, alguns livros, foram questionados por rabinos membros desse sínodo.
Quais livros foram questionados no Sínodo de Jamnia?
a) Jonas, Neemias e Jó.
b) Ageu, Sofonias e Rute.
c) Esdras, Jonas e 1 Crônicas.
d) Cantares de Salomão, Ester e Eclesiastes.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
O Sínodo de Jamnia se reuniu em 90 A.D. para autenticar os livros do Antigo Testamento. O Sínodo, liderado pelo
Rabino Yochanan Ben Zakai ratificou os livros reconhecidos por Esdras, no século V a.C. Alguns livros, entretanto,
foram questinonados, porém, ratificados. São eles: Ester, Eclesiastes e Cantares de Salomão.
Fontes:
• RYRIE, Charles Caldwell. A Bíblia de Estudo Anotada Expandida. Mundo Cristão, 2008.1504p.
• RYRIE, Charles Caldwell. Teologia Básica: ao alcance de todos. São Paulo: Mundo Cristão, 2004.
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55) Fazer teologia não é simplesmente uma questão de fé. Teologia é algo sério e também uma ciência e como tal
requer procedimentos definidos e lógicos. Uma vez estabelecidos os Prolegômenos, e o caminho a ser seguido
no estudo da doutrina cristã, deve-se estabelecer o método. Marque a única alternativa que apresenta erro
quanto aos passos do método da Teologia sugerido por Erickson.
a) Estratificação dos tópicos, expressão contemporânea da doutrina e unificação dos materiais bíblicos.
b) Coleta dos materiais bíblicos, análise do significado dos ensinos bíblicos e exame das interpretações históricas.
c) Identificação da essência da doutrina, iluminação por meio de fontes extrabíblicas e desenvolvimento de um
tema central interpretativo.
d) Estratificação dos personagens e textos, consagração de vida em conjunto com a prática devocional e análise
pela fé dos materiais bíblicos.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
Millard Erickson, em sua Introdução à Teologia Sistemática, aborda a importância do estudo teológico, observando,
não apenas o aspecto da fé, mas também o fato de ser uma ciência e, como tal, requerer elementos de pesquisa,
estruturação e procedimentos. O método sugerido por ele apresenta os seguintes passos:
1. A coleta dos materiais bíblicos; 2. A unificação dos materiais bíblicos; 3. A análise do significado dos ensinos
bíblicos; 4. O exame das interpretações históricas; 5. A identificação da essência da doutrina; 6. A iluminação por
meio de fontes extrabíblicas; 7. A expressão contemporânea da doutrina; 8. O desenvolvimento de um tema central
interpretativo; e, 9. A estratificação dos tópicos.
Fonte: ERICKSON, Millard J. Introdução à Teologia Sistemática. São Paulo: Vida Nova, 1997.
56) Preencha as lacunas com as palavras que completam o versículo de 1 Coríntios 15:58. A seguir, assinale a
alternativa correta.
Nas Epístolas Paulinas traços marcantes da autoria do apóstolo são sempre encontrados. A forma como saudava
a igreja destinatária – a tríade: fé, amor e esperança –, sempre presente, suas considerações e saudações finais
transmitiam exortação, ensino e consolo aos seus leitores. Aos Coríntios, ele deixou esta palavra de
encorajamento, após uma longa explanação sobre vários problemas daquela igreja: “Portanto, meus amados
irmãos, _________________________________ e sempre _______________ na obra do Senhor, sabendo que,
no Senhor, o vosso trabalho _______________”.
a) sede fortes, inteligentes / alegres / é frutífero
b) sejam frutíferos, sábios / pelejem / enriquece
c) sejam fortes, fortalecei-vos / trabalhem / produz
d) sede firmes, inabaláveis / abundantes / não é vão
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
O texto de encorajamento deixado pelo apóstolo Paulo aos Coríntios em sua primeira carta, no Capítulo 15, verso 58,
foi: “Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que,
no Senhor, o vosso trabalho não é vão.” (1Co.15:58)
Fonte: A Bíblia Sagrada.
57) Por vezes, nas Escrituras, observa-se Deus revelando sua vontade ou eventos futuros por intermédio de sonhos,
visões etc. O futuro das nações gentílicas é um exemplo de revelação por meio de sonho.

(Disponível em: http://teologia-e-fe.blogspot.com.br/2011/01/.)
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A quem Deus revelou, por meio de sonho, o futuro das nações gentílicas, conforme a imagem anterior?
a) José.
b) Daniel.
c) Ezequiel.
d) Nabucodonosor.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
Em Daniel, Capítulo 2, Deus revela a Nabucodonosor o futuro das nações gentílicas por meio de um sonho. A visão
da estátua foi interpretada por Daniel.
Fonte: A Bíblia Sagrada.
58) A verdade é que todos querem ir para o céu. Não há quem goste da ideia de inferno ou mesmo passar por um
período de tribulação. Amilenistas, Pós-Milenistas e Pré-Milenistas possuem seus esquemas escatológicos bem
definidos, entretanto, para os Pré-Milenistas, a certeza do escape da ira vindoura é ensinada de forma concreta.
Qual evento marca o início da septuaginta semana de Daniel – a Tribulação?
a) A pregação universal do Evangelho.
b) O arrebatamento da igreja, a noiva de Cristo.
c) A assinatura do tratado de paz entre Israel e o Anticristo.
d) Quando surgirem guerras e rumores de guerra, terremotos e mudanças na atmosfera.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)
O marco de início do período da Tribulação será a assinatura da aliança entre Israel e o líder de uma organização
representante dos países europeus. Esse será o Anticristo, que virá num cavalo branco, como representante da paz.
Nesse tempo, entretanto, a Igreja não estará mais na Terra, já terá sido levada, mas a assinatura do tratado
acontecerá num tempo posterior, não preciso, após o arrebatamento da noiva do Cordeiro.
Fonte: RYRIE, Charles Caldwell. Teologia Básica: ao alcance de todos. São Paulo: Mundo Cristão, 2004.
59) Disse Deus: “façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança” (Gn.1:26). Esse Homem, “Imago
Dei”, foi criado, apesar do que digam as várias teorias quanto à sua origem.
Marque a alternativa onde há equívoco quanto ao posicionamento relacionado à origem do Homem.
a) Criacionismo.
b) Teísmo aberto.
c) Evolucionismo Teísta.
d) Evolucionismo Ateísta.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)
Ryrie apresenta em sua Teologia Básica os posicionamentos quanto à origem do homem. Confirmando e afirmando o
Criacionismo Bíblico, ela ainda indica outras teorias, que são: O Evolucionismo teísta e o Evolucionismo ateísta. O
teísmo aberto não é, portanto, um posicionamento quanto à criação ou origem do homem.
Fonte: RYRIE, Charles Caldwell. Teologia Básica: ao alcance de todos. São Paulo: Mundo Cristão, 2004 – pp.195197.
60) Muitos conflitos teológico-doutrinários e ideológicos surgiram durante os primeiros séculos da história da Igreja.
Questões que circundavam comunidades e igrejas da época eram trazidas, apresentadas e discutidas por
liderança douta na doutrina dos apóstolos e outros temas da fé. As decisões de então nunca eram tomadas por
um único indivíduo e sim por um colegiado, um concílio. Em que cidade ocorreu o primeiro concílio?
a) Niceia.
b) Éfeso.
c) Jerusalém.
d) Constantinopla.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)
O primeiro concílio da igreja primitiva se reuniu em Jerusalém para tratar da questão dos gentios e judaizantes que
tentavam lhes impor a observância da Lei. Um marco nesse concílio foi a presença dos apóstolos e da liderança que
exerciam.
Fontes:
• ELWELL, Walter A.; DOCKEY, David S. Kit – Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. São Paulo:
Vida Nova, 1990.
• A Bíblia Sagrada.
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