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1) João Calvíno usou a palavra "predestinação" pela primeira 
vez nas Institutas, em 1539. Para ele, a predestinação do 
principio ao fim era um interesse pastoral. Segundo Timothy 
George (1994), a doutrina exposta por Calvino pode ser 
resumida em:

(A) Absoluta, dupla e coletiva.
(B) Absoluta, particular e dupla
(C) Relativa, coletiva e dupla.
(D) Relativa, particular 0 una.
(E) Absoluta, particular e una.

2) 0 verso 3 do capitulo 16 da Segunda carta de Paulo a Timóteo
é o único versículo da bíblia onde o termo grego 
"theopneustos" (transliteração para o português) aparece nas 
Escrituras Sagradas. Esse neologismo criado pelo apóstolo 
Paulo estabelece um importante conceito da natureza da 
bíblia como Palavra de Deus.

Berkhof (2013), em seu livro "Princípios de Interpretação 
Bíblica", afirma ser esse conceito o grande principio que 
controla a Hermenêutica Sagrada e o denomina

(A) iluminação.
(B) inspiração.
(C) inação.
(D) instituição.
(E) intuição.

3) Segundo Gonzáles (2011), "de todas as diversas 
interpretações do cristianismo que apareceram no século II, 
nenhuma foi tão perigosa, nem esteve tão perto de 
triunfar, como o gnosticismo". Sendo assim, assinale a opção 
que, segundo o autor, apresenta as três respostas da Igreja 
para combater tal movimento.

(A) 0 Cânon, o Credo e a Sucessão Apostólica.
(B) 0 Cânon, o Credo e o Concilio de Niceia.
(C) O Credo, o Concilio de Niceia e a Sucessão Apostólica.
(D) 0 Cânon, a Sucessão Apostólica e o Concilio de Éfeso.
(E) O Concilio de Éfeso, o Cânon e o Credo.
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4} De acordo com o evangelho de Mateus, cap.9, ver, 35, pode-se
considerar como uma síntese ou resumo do ministério de Jesus
Cristo na Galileia e na Judeia, a seguinte tríade;

(A) ensino nas praias, pregação do evangelho do reino e cura 
de toda sorte de doenças e enfermidades.

(B) ensino nas sinagogas, pregação nas casas e cura de toda 
sorte de doenças e enfermidades.

(C) ensino nas sinagogas, pregação do evangelho do reino e 
cura de lunáticos e endemoninhados.

(D) ensino nas praias, pregação do evangelho do reino e cura 
de lunáticos e endemoninhados.

(E) ensino nas sinagogas, pregação do evangelho do reino e 
cura de toda sorte de doenças e enfermidades.

5) No princípio do século II, o império romano estabeleceu a 
política que se seguiria contra os cristãos durante todo o 
século: se alguém acusasse os cristãos e eles se negassem a
abandonar sua fé, deveriam ser castigados; mas, se ninguém 
os acusasse, o Estado não deveria empregar seus recursos 
para persegui-los. Qual imperador foi o autor de tal 
política?

(A) Décio,
(B) Diocleciano.
(C) Trajano,
(D) Domiciano.
<E) Marco Aurélio.
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6) Leia o texto abaixo.

"Houve um forte estimulo a que se voltasse ao estudo da 
bíblia nos textos originais, o sentido quádruplo da 
Escritura foi gradualmente abandonado e estabelecido o 
princípio de que a Bíblia tinha apenas um sentido, a bíblia 
era crida como a Palavra inspirada e infalível de Deus, o 
caráter essencial de sua exegese era o resultado de dois 
princípios fundamentais" (Berkhof, 2013).

A que período da história dos princípios hermenêuticos na 
Igreja Cristã o texto acima se refere?

(A) Período Patrístico.
(B) Período Medieval.
(C) Período do Confessionalismo.
(D) Período Histórico-Crítico,
(E) Período da Reforma.

7) Merril Unger (1980), em sua obra "Arqueologia do Velho 
Testamento", apresenta algumas evidências da estada de 
Israel no Egito. Sendo assim, assinale a opção que, segundo 
o autor, NÃO apresenta uma dessas evidências.

(A) A data do Êxodo.
(B) Autêntico colorido egípcio.
(C) Nomes de lugares cananeus, no Delta.
(D) Nomes pessoais egípcios para os levitas.
(E) Israel e os Hicsos.

8) No livro do Apocalipse de João, qual foi o motivo
apresentado pelo próprio João para o seu exílio na ilha de 
Patmos, bem como para a decaptação dos que não adoraram a 
besta nem tampouco a sua imagem e não receberam a marca na 
fronte e na mão?

(A) A Palavra de Deus e o testemunho do sangue.
(B) 0 evangelho do reino e o testemunho de Jesus.
(C) A Palavra de Deus e o testemunho de Jesus.
(D) A rejeição da marca da besta e o testemunho do sangue.
(E) A rejeição da marca da besta e o testemunho de Jesus
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9) Leia o texto a seguir.

"No estudo mais amplo da Teologia, é comum dividir a mesma 
em duas disciplinas. A primeira, estrutura a mensagem dos 
livros da Biblia em seu ambiente formativo histórico sendo, 
basicamente, uma disciplina descritiva, cuja tarefa é expor 

encontrada na Bíblia em seu contexto histórico, 
principais termos, categorias e formas de 
A segunda disciplina, busca primeiramente o 
final dos ensinos da Bíblia ou sua relevância

a teologia 
com seus 
pensamento. 
significado
para os dias atuais." (Ladd, 2003)

Com base no texto acima, assinale a opção que apresenta as 
duas disciplinas da teologia apresentadas pelo autor.

(A) Teologia Bíblica e Teologia Sistemática.
(B) Teologia do Antigo Testamento e Teologia do Novo 

Testamento.
<C) Teologia Exegética e Teologia Homilética.
(D) Teologia Bíblica e Teologia Reformada.
(E) Teologia Sistemática e Teologia Reformada.

10) Ao afixar suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, 
Martinho Lutero impactou a história do cristianismo dando 
início a um novo tempo. Com relação a esse reformador, 
Timothy George (1994) afirma que sua maior contribuição à 
eclesiologia protestante foi a doutrina

(A) da divisão entre mestres e pastores.
(B) do catecismo.
(C) da Palavra e do sacramento.
(D) do sacerdócio de todos os cristãos.
(E) da ceia do Senhor.
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11) Segundo Howard J. Clinebell (1987), o que é necessário para 
exercer um ministério eficaz com relação às múltiplas formas 
de quebrantamento humano com que nos deparamos na poimênica 
e no aconselhamento pastoral?

(A) Iluminação do Espirito Santo.
(B) Compreensão psicológica do aconselhado,
(C) Investigação das ações passadas do individuo.
(D) Inquirição adequada na análise dos problemas do 

aconselhado.
(E) Compreensão firme e realista do pecado humano e do mal.
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12) Leia o texto abaixo.

"Que é revelação divina? No sentido mais amplo possível é 
qualquer modo pelo qual Deus se comunica ou comunica algo 
sobre si para os outros. Em sentido mais restrito, é a 
autorrevelação divina a criaturas para o benefício de sua 
transformação redentora. Podem ser aduzidas muitas 
definições, mas a essência de todas é : revelação é a 
mensagem de Deus por quaisquer meios, que transcende a 
possibilidade de conhecimento por parte das criaturas" 
(Olson, 2004).

O texto acima é um resumo do conceito teológico de revelação 
divina, comumente aceito pelas igrejas evangélicas no 
Brasil. Assinale a opção que apresenta o texto bíblico que 
melhor representa esse conceito.

(A) "Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos
abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do 
bem e do mal." (Gênesis, cap. 3, ver. 5, VRA)

(B) "E não vos conformeis com este século, mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus." (la. aos Coríntios, cap, 12, ver. 2,
VRA)

(C) "Ninguém jamais viu a Deus; o Deus unigênito, que está
no seio do Pai, é quem o revelou." (Evangelho de João,
cap. 1, ver. 18, VRA)

(D) "Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo 
ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de 
alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios 
elementares dos oráculos de Deus; assim, vos tornastes 
como necessitados de leite e não de alimento sólido." 
(Carta aos Hebreus, cap. 5, ver. 12, VRA)

(E) "Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei 
medita de dia e de noite." (Salmo Io, ver. 2, VRA)
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13) Norman L. Geisler (2010) apresenta as seis maiores visões 
sobre a ética e, para diferenciá-las, pergunta se é certo 
mentir para salvar uma vida. Sendo assim, é correto afirmar 
que, com base no situacionismo, mentir

(A) é certo algumas vezes, pois existem leis maiores.
(B) é normalmente errado, pois não existem leis universais.
(C) é sempre errado, pois existem muitas leis não 

conflitantes.
(D) não é certo nem errado, pois não existem leis.
(E) é certo algumas vezes, pois existe somente uma lei 

universal.

14) Segundo Brown (2007), com relação às raizes do pensamento 
medieval, qual obra foi a primeira tentativa de se fazer uma 
filosofia cristã da história?

(A) "Cidade de Deus", de Agostinho.
(B) "Do Consolo da Filosofia", de Boécio.
(C) "Confissões", de Agostinho.
(D) "Da Doutrina Cristã", de Agostinho.
(E) "História Eclesiástica", de Eusébio de Cesareia.

15) Assinale a opção que completa corretamente a lacuna da 
sentença abaixo.

"Não são todos eles _________  ministradores, enviados para
serviço a favor dos que hão de herdar a salvação?" (Bíblia 
Sagrada, SBB/VRA, 1997)

Assinale qual é a sentença que corretamente completa a 
pergunta biblica acima, juntamente com sua explicação.

(A) espiritos, porque se refere a demônios.
(B) espíritos, porque se refere a anjos.
(C) agentes, porque se refere a seres humanos.
(D) cristãos, porque se refere a seres humanos.
(E) cristãos, porque se refere a anjos.
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16) Leia o texto abaixo.

"E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça 
e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito 
do Pai." (Biblia Sagrada, 1997).

O pensamento teológico do Novo Testamento é que Jesus, como 
o Deus-Filho, assumiu natureza humana, no tempo e no espaço, 
em um ato livre e autônomo da sua vontade. O texto bíblico 
acima, retirado do Evangelho de João, cap, 1, ver.14 
exemplifica tal pensamento teológico. Esse ato divino é 
chamado teologicamente de

(A) aparecimento.
(B) encarnação,
(C) epifania.
(D) regeneração.
(E) dedivinização.

17) A história do protestantismo, durante o século XX, foi
marcada pelos conflitos entre liberalismo e evangelicalismo.
Acerca dessas duas correntes teológicas, assinale a opção
correta.

(A) O liberalismo surgiu na América do Norte e se espalhou 
pelas universidades alemãs e britânicas.

(B) O aspecto dispensacionalista foi elaborado por J.N. 
Darby e apresentado na Bíblia Scofield, que vendeu mais 
de cinco milhões de exemplares entre 1909 e 1967.

(C) Os trabalhos eruditos de J, Gresham Machen (1881-1937), 
"Origem da Religião de Paulo" e "Nascimento Virginal de 
Cristo" foram hábeis respostas contra o movimento 
fundamentalista.

(D) O liberalismo perdeu a disputa nas igrejas históricas 
entre 1929 e 1945,

(E) De 1945 a 1995, as denominações liberais tiveram aumento 
no número de membros, de missionários e de contribuições 
financeiras.
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18) As três formas de administração ou governo da igreja mais 
comuns entre os evangélicos são:

(A) Episcopal, Pentecostal e Congregacional.
(B) Episcopal, Carismático e Congregacional.
(C) Episcopal, Presbiteriano e Congregacional,
(D) Pentecostal, Carismático e Congregacional.
(E) Episcopal, Presbiteriano e Pentecostal,

19) 0 monasticismo foi um estilo de vida entre os cristãos desde 
o século IV, tendo em vista que o fim da perseguição parecia 
para muitos uma artimanha do maligno. Quem é considerado o 
fundador desse movimento no Ocidente?

(A) Telêmaco.
{B) Orígenes.
(C) Bento de Núrsia.
(D) Panfílio.
(E) Antão.

20) Leia o texto a seguir.

"Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também 
todos serão vivifiçados em Cristo. Cada um, porém, por sua 
própria ordem: Cristo, as primícias: depois, os que são de 
Cristo, na sua vinda. E, então, virá o fim, quando houver 
destruído todo principado, bem como toda potestade e poder." 
(Bíblia Sagrada, Primeira carta aos Coríntios, 15:22-24)

Assinale, a opção que apresenta o vocábulo grego 
transliterado para o português, que, na Escatologia, passou 
a ser sinônimo da segunda vinda do Senhor, ilustrada no 
texto acima.

(A) Epifanía.
(B) Apocalíptico.
(C) Doxologia.
(D) Parousia.
(E) Eklesia.
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21) Com relação à história dos princípios hermenêuticos adotados
pelos judeus na interpretação das Escrituras do Antigo
Testamento, NÃO é correto afirmar que os Caraítas

(A) eram chamados de "Filhos da Leitura" porque seu
princípio fundamental era considerar a Escritura como 
uma autoridade única em matéria de fé.

(B) desconsideravam a tradição oral e a interpretação 
rabínica, e adotavam um estudo novo e cuidadoso do texto 
da Escritura.

(C) foram refutados pelos rabinos, que empreenderam um 
estudo semelhante ao que faziam; o resultado deste 
conflito literário foi o texto massorético.

(D) usavam o método alegórico de interpretação, normalmente 
utilizado pelos judeus alexandrinos.

(E) Possuíam uma exegese, de modo geral, muito mais minuci
osa do que a dos judeus palestinos ou alexandrinos.

22) Leia o texto a seguir.

"No século II d.C., a igreja enfrentou a heresia de um grupo 
que considerava o conhecimento como fonte e norma máxima 
para a fé cristã. Entendiam ser este 'conhecimento' (gnose, 
como era denominado) uma sabedoria ou conhecimento superior 
que lhes dava capacidades espirituais especiais que 
escapavam a cristãos comuns, sendo tal conhecimento uma 
transcendência do entendimento normal, por isso mesmo 
considerado secreto. No que diz respeito a Cristo, esse 
conhecimento espiritual dizia ser o 'Cristo' alguém 
diferente do homem 'Jesus', tendo o 'Cristo' habitado em 
'Jesus', mas nunca se identificado completamente com ele, 
por ser a matéria essencialmente má"(Olson, 2004).

A partir dos elementos teológicos apresentados pelo texto 
acima, pode-se afirmar que referem-se à heresia defendida 
pelos

(A) Calvinistas.
(B) Arminianos.
(C) Quenóticos.
(D) Montanistas.
(E) Gnósticos.
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23) Na Bíblia, como são chamados aqueles que conviveram todo o 
tempo com Jesus, desde o batismo de João até o dia de 
Pentecostes, depois da Páscoa em que Jesus foi traído, sendo 
testemunhas da sua ressurreição e responsáveis pelo seu 
ensino?

(A) Profetas.
(B) Cristãos.
(C) Diáconos.
(D) Apóstolos.
(E) Discípulos.

24) Segundo Howard J. Clinebell (1987), as preocupações centrais 
de toda a poimênica e de todo o aconselhamento enraizado na 
herança judaico-cristã se referem à integralidade

(A) ética e social.
(B) espiritual e ética
(C) social e psicológica.
(D) psicológica e espiritual.
(E) espiritual e social.

25) Gary R, Collins (2004), em seu livro "Aconselhamento 
Cristão", aborda a questão da ética do conselheiro, Segundo 
o autor, problemas éticos surgem quando há conflitos de 
valores ou quando decisões difíceis precisam ser tomadas. 
Sendo assim, é correto afirmar que muitas dessas decisões 
envolvem

(A) grande conhecimento do conselheiro.
(B) uma grande empatia.
(C) o sigilo das confidências.
(D) a necessidade de exercer controle.
(E) integridade espiritual,
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26} Leia a citação abaixo, extraída de "As formas elementares de 
vida religiosa", de Émile Durkheim.

"Fora do indivíduo humano e do mundo físico, deve existir, 
portanto, alguma realidade em relação à qual essa espécie de 
delírio, que é, em certo sentido, toda religião, assuma 
significado e valor objetivo. Em outras palavras, para além 
daquilo que se denominou naturismo e animísmo, deve existir 
outro culto, mais fundamental e mais primitivo do qual os 
primeiros, provavelmente, seriam apenas formas derivadas ou 
aspectos particulares".

Qual o nome desse outro culto o qual Émile Durkheim se 
refere?

(A) Bruxaria.
(B) Feitiçaria.
(C) Magia.
(D) Totemismo.
(E) Superstição.

27) Reifler (1993) cita as dificuldades mais comuns da pregação 
bíblica em várias áreas. Sendo assim, quando o pregador é 
colocado sob tensão e ansiedade desnecessárias e quando 
muitos pastores simplesmente pregam os mesmos sermões, 
domingo após domingo, pode-se afirmar que NÃO houve

(A) preparo adequado do pregador.
(B) aplicação prática às necessidades existentes na igreja.
(C) prioridade da mensagem na liturgia.
(D) um bom planejamento ministerial,
(E) vivência real do pregador na fé cristã.
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28) Assinale a opção correta sobre a história dos batistas no 
Brasil.

(A) A Convenção Batista Brasileira tem sua origem no
trabalho missionário realizado por batistas do norte dos 
Estados Unidos que imigraram fugindo da Guerra da
Secessão.

(B) A Convenção das Igrejas Batistas Independentes reúne no 
Brasil as igrejas batistas cuja origem está no trabalho 
de missionários batistas suecos.

(C) A Convenção Batista Nacional originou-se de uma divisão 
ocorrida entre os batistas na década de 1950 por 
divergências em relação à doutrina do Espírito Santo.

(D) Os Batistas Bíblicos e os Batistas Regulares tem origem
na Baptist Bible Fellowship, denominação batista
fundamentalists sediada no Reino Unido.

(E) Os batistas letos imigraram para o Brasil na década de 
1920, organizando sua própria denominação, totalmente 
autônoma e sem vínculos com outras igrejas batistas 
brasileiras.

29) Com relação à divergência entre Lutero e Zuínglio sobre a
ceia do Senhor, assinale a opção correta.

(A) Lutero ensinava que a expressão "isto é o meu corpo"
dita por Jesus comprova a transubstanciação, ao
contrário de Zuínglio que defendia a consubstanciação.

(B) Lutero ensinava que a expressão "isto é o meu corpo"
dita por Jesus comprova a consubstanciação, ao contrário 
de Zuínglio que defendia a transubstanciação,

{C) Lutero ensinava que a expressão "isto é o meu corpo"
dita por Jesus comprova a consubstanciação, ao contrário 
de Zuínglio que defendia que a ceia do Senhor é apenas 
uma comemoração da morte de Cristo,

(D) Zuínglio ensinava que a expressão "isto é o meu corpo"
dita por Jesus comprova a transubstanciação, ao
contrário de Lutero que defendia que a ceia do Senhor é 
apenas uma comemoração da morte de Cristo.

(E) Zuínglio ensinava que a expressão "isto é o meu corpo" 
dita por Jesus comprova a consubstanciação, ao contrário 
de Lutero que defendia que a ceia do Senhor é apenas uma 
comemoração da morte de Cristo.
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30) Segundo C. René Padilla, a Grande Comissão dada por Jesus em 
Mateus 28.16-20 não é um "mandato evangel!stico", mas uma 
convocação para participar da formação de cidadãos do reino 
de Deus dispostos a obedecê-lo em tudo, para o que, a igreja 
conta com a presença do Espírito "até a consumação do 
século". Esta forma de compreensão da Grande Comissão 
fundamenta que corrente teológica?

(A) Teologia da Libertação.
(B) Teologia Social.
(C) Teologia Missionária
(D) Missão Integral.
(E) Missão Transcultural.

31) Dentre os fatos históricos relacionados às missões cristãs,
assinale a afirmativa correta.

(A) Os cristãos indianos encontrados por Pedro Álvares 
Cabral em 1500 no pequeno porto de Cranganore na índia, 
ficaram conhecidos como cristãos de São Tomé, por se 
considerarem frutos do trabalho missionário do apóstolo 
Tomé.

(B) Os primeiros missionários cristãos a chegarem ao Japão 
foram padres jesuítas espanhóis, no século XVII.

(C) A Missão para o Interior da China, foi organizada por 
James Hudson Taylor no século XVIII, representando o 
primeiro esforço missionário europeu em direção à China.

(D) David Livingstone obteve grande sucesso em seu trabalho 
missionário no interior da África, apesar de sua defesa 
do tráfico e comércio de escravos,

(E) A Conferência Missionária de Edinburgo, realizada em 
1900, demonstrou a grande distância doutrinária 
existente entre as diversas missões protestantes, e 
acabou por não contribuir para o avanço missionário.
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32) Assinale a opção que expressa um princípio bíblico para uma 
evangelizaçao contextualizada, de acordo com Ronaldo Lidório
{2011) .

(A) Ao apresentar o Deus bíblico, é correto relativizar a 
ideia do pecado humano e do total estado de carência de 
salvação do homem.

(B) Na elaboração da apresentação do Evangelho, o correto é 
partir da cultura para a Bíblia.

(C) A palavra de Deus é supracultural, atemporal e
suficiente para comunicar a verdade de Deus a todo 
homem, em todas as culturas e em todos os tempos.

(D) Ainda que o Evangelho não esteja sendo proclamado, a 
presença missionária da Igreja se justifica pelo 
trabalho social e de compreensão cultural.

(E) A rejeição do Evangelho é sempre consequência de uma 
contextualização malfeita.

33) Assinale a opção que apresenta o autor da seguinte reflexão: 
"O coração tem razões que a razão desconhece,,. É o coração, 
e não a razão, que tem consciência de Deus11.

{A) René Descartes.
(B) Conde Nicolas Von Zinzendorf.
(C) G.W. Leibniz.
(D) Blaise Pascal.
(E) Immanuel Kant.
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34) No que diz respeito aos chamados Livros Pós-Exílicos,
assinale a opção correta.

(A) Os livros de I e II Crônicas apresentam a história do 
povo escolhido, desde Adão, passando por Davi, Salomão e 
os reis de Israel após a divisão do reino, até a época 
do cativeiro babilônico.

(B) 0 autor dos livros de I e II Crônicas teve como fontes 
de sua obra os relatos históricos contidos nas profecias 
de Ageu, Zacarias e Malaquias.

(C) Neemias, governador nomeado por Artaxerxes com 
autoridade para reconstruir Jerusalém, procedeu a uma 
reforma religiosa e espiritual sem precedentes na 
história do povo judeu.

(D) Esdras, contemporâneo de Neemias, foi o responsável pela 
restauração dos muros de Jerusalém, enfrentando forte 
oposição dos próprios judeus.

(E) 0 livro de Ester relata a história de uma jovem judia 
exilada que se casa com um rei persa, tornando-se 
instrumento para impedir a realização do extermínio do 
povo judeu.

35) 0 profeta Jonas é conhecido por sua desobediência em 
anunciar a Palavra de Deus aos ninivitas, no primeiro 
momento em que foi comissionado, Entretanto, sua missão 
profética não se restringiu a esse evento, pois o texto 
biblico afirma, em outra parte, que Jonas havia predito 
tempos de prosperidade para Israel. Durante o reinado de 
quem essa profecia foi cumprida?

(A) Jeroboão II.
(B) Josafá.
(C) Josias.
(D) Acazias.
(E) Manassés.
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36) Com relação ao profeta e à profecia hebraica, assinale a 
opção INCORRETA.

(A) 0 profeta tinha a responsabilidade de encorajar o povo 
de Deus a confiar exclusivamente em sua graça e em seu 
poder libertador.

(B) O profeta tinha a responsabilidade de lembrar o povo que 
a segurança e a bem~aventurança dependiam de sua 
fidelidade à aliança e da submissão sincera a Deus, 
expressa por meio da obediência e de um viver piedoso.

(C) 0 profeta deveria encorajar Israel quanto às coisas 
futuras, fortalecendo os fiéis sinceros a confiarem 
exclusivamente em Deus, apesar de todas as aparências 
contrárias e circunstâncias hostis.

(D) A profecia hebraica selava a qualidade autorizada da 
mensagem de Deus entregue pelo profeta, quando a 
profecia se cumpria de maneira objetivamente averiguável

(E) As palavras hebraicas nibba' e nãbl', que significam 
profetizar e profeta, respectivamente, referem-se 
especificamente ao oficio de predizer o futuro.

37) No século II, o cristianismo enfrentou a ameaça do 
pensamento gnóstico, que procurava combinar diferentes 
tradições religiosas desenraizadas, reunindo-as em um 
sistema meio filosófico e meio religioso. Sendo assim, 
assinale a opção que apresenta os nomes dos teólogos que, 
segundo Paul Tillich (2006), ficaram conhecidos como os 
"três pais antignósticos", pela defesa que fizeram da fé 
cristã.

(A) Irineu, Tertuliano e Clemente.
(B) Irineu, Clemente e Policarpo.
<C) Irineu, Policarpo e Tertuliano.
(D) Policarpo Irineu e Hipólito.
(E) Hipólito, Tertuliano e Irineu.
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38) Em 1960, foi realizado no Rio de Janeiro o 10° Congresso da 
Aliança Batista Mundial, no qual foi eleito como presidente 
da Aliança o pastor

(A) Nilson do Amaral Fanini.
(B) José dos Reis Pereira.
(C) Reinaldo Purim.
(D) João Filson Soren.
(E) Billy Graham.

39) Assinale a opção correta com relação ao protestantismo de
imigração.

(A) O estabelecimento de igrejas episcopais (anglicanas) no 
Brasil somente foi possível após 1889, com a vinda de 
trabalhadores ingleses para a construção de estradas de 
ferro no país.

(B) A cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, 
destino da primeira onda de imigrantes alemães, na sua 
maioria luteranos, abriga a igreja evangélica mais 
antiga do Brasil.

(C) Robert R . Kalley estabeleceu no Brasil a primeira igreja 
presbiteriana permanente em língua inglesa entre 
imigrantes oriundos do Reino Unido.

(D) A primeira igreja batista foi estabelecida no Brasil na 
cidade de Americana, entre colonos norte-americanos, no 
ano de 1882.

(E) A primeira missão congregacional no Brasil teve início 
no ano de 1875, estabelecendo-se na cidade de São Paulo, 
onde foi implantado o primeiro colégio de confissão 
evangélica no país.
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40) Suponha que você sinta um forte impulso sexual ou romântico 
em relação a alguém que esteja aconselhando, ou que sinta 
vontade de ficar perto dessa pessoa e protegê-la, que tenha 
fantasias com ela entre as sessões, que fique procurando um 
jeito de evitar os clientes que lhe parecem desagradáveis, 
mas faça sessões longas com outros, que sinta necessidade do 
amor ou aprovação de um de seus aconselhandos, ou ainda que 
se sinta tão íntimo de um deles a ponto de não conseguir 
mais discernir entre seus próprios sentimentos e os de seu 
cliente. Nessa situação, é correto afirmar que, segundo Gary 
R. Collins (2004), o mecanismo usado foi a

(A) manipulação.
(B) resistência.
(C) contratransferência.
(D) transferência,
(E) insistência.

41) Assinale a opção que apresenta nomes de alguns dos juizes de 
Israel.

(A) Otoniel, Eúde, Débora, Jabin e Sansão.
(B) Otoniel, Eúde, Débora, Jefté e Sansão,
(C) Otoniel, Eglom, Débora, Jefté e Sansão.
(D) Hilel, Ibsã, Sangar, Gideão e Elom.
(E) Hilel, Ibsã, Débora, Gideão e Elom.
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42) No desenvolvimento de sua Teologia do Antigo Testamento, 
Walter C. Kaiser utiliza a promessa como centro teológico 
canônico ~ uma chave ou padrão de organização que os 
escritores do Antigo Testamento reconheceram e 
conscientemente utilizaram na elaboração do texto bíblico. 
Sendo assim, correlacione a forma de manifestação da 
promessa aos respectivos períodos históricos em que ela 
ocorre.

FORMA DE MANIFESTAÇÃO PERÍODO HISTÓRICO
I - Provisões na Promessa ( ) Era Pré-Monárquica
II - 0 Povo da Promessa ( ) Era Sapiencial
III- 0 Rei da Promessa { ) Era Patriarcal
IV - 0 Triunfo da Promessa { ) Era Mosaica
V - 0 Local da Promessa { ) Era Davídica
VI - A Vida na Promessa

(A) (I) (VI) (V) (III) (IV)
<B) (I) (V) (VI) (IV) (III)
<C) (V) (VI) (I) (II) (III)
(D) (V) (III) (I) (II) (IV)
(E) (II) (III) (I) (V) (IV)

43) Leia o texto a seguir.

.,a religião do homem está entre Deus e ele: o rei não tem 
que responder por ela e nem pode o rei ser juiz entre Deus e 
o homem. Que haja, pois, heréticos, turcos ou judeus ou 
outros mais, não cabe ao poder terreno puni-los de maneira 
nenhuma".

Com base no texto acima, assinale a opção que apresenta um 
princípio fundamental defendido pelos batistas ao longo de 
sua história.

(A) Autonomia da igreja local.
(B) Autonomia do indivíduo.
(C) Liberdade de consciência.
(D) Liberdade de ação,
(E) Liberdade política.
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44) "Visto que toda verdade é de Deus, e visto que a filosofia é 
uma busca da verdade, então, a filosofia contribuirá ao 
nosso entendimento de Deus e do seu mundo. Além disso, a 
história demonstra que argumentos e conceitos filosóficos 
têm desempenhado um papel importante no desenvolvimento da 
teologia cristã" (Geisler e Feinberg, 1996). Essa declaração 
dos autores situa-se no contexto de qual motivo apresentado 
para se dedicar ao estudo da filosofia?

(A) O valor prático.
(B) Libertar do preconceito e do bairrismo.
<C) Compreender a sociedade.
(D) 0 desafio do cristão.
(E) Compreender a Biblia.

45) Assinale a opção correta com relação ao surgimento dos 
batistas.

(A) A primeira igreja batista do mundo foi organizada em 
Rhode Island, nos Estados Unidos, por Roger Willians, no 
ano de 1610.

(B) John Smyth batizou a si próprio por imersão e em seguida 
mais quarenta integrantes de sua congregação, dando 
origem à primeira igreja batista em solo inglês.

(C) Menno Simons separou-se do movimento anabatista por 
discordar do uso da violência e organizou a primeira 
igreja batista em solo holandês, exercendo forte 
influência sobre os batistas ingleses.

(D) A primeira igreja batista da Inglaterra foi organizada 
em 1612, nos arredores de Londres, por Thomas Helwys 
juntamente com outras dez pessoas e, por adotarem a 
teologia arminiana, ficaram conhecidos como Batistas 
Gerais.

(E) John Bunyan, autor do clássico "0 Peregrino", por ser 
calvinista, desligou-se dos Batistas Gerais e organizou 
a primeira igreja dos "Batistas Particulares", no ano de 
1634.
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46) Com relação ao pensamento teológico contemporâneo, assinale 
a opção INCORRETA.

(A) Paul Tillich concorda com a ortodoxia e a neo-ortodoxia
ao admitir como critério final de toda revelação a 
figura de Jesus como sendo o Cristo, conforme
apresentado na Bíblia.

(B) Para Rudolf Bultmann, o único problema sério quanto à 
vida de Jesus é que esta é retratada tanto em termos 
míticos quanto históricos.

(C) Segundo Karl Barth, o homem sem Deus inevitavelmente cai 
no pecado, mas, em Cristo, Deus deixa claro que não 
deseja que o homem fique a mercê da pecaminosidade.

(D) A Igreja, como instituição, de acordo com a teologia de 
Dietrich Bonhoeffer, não tem nenhuma responsabilidade 
para com o mundo, cabendo, entretanto, a cada indivíduo 
a responsabilidade de tornar em Cristo todas as coisas 
relevantes.

(E) Sõren Kierkgaard afirmava que somente por meio de um 
salto de fé, que leva a um comprometimento radical de 
toda a sua vida, o ser humano pode tornar-se um 
verdadeiro cristão.

47) Com relação às diferentes falácias que se devem evitar no 
trabalho exegético, assinale a opção correta.

(A) A falácia do radical pressupõe que toda palavra 
realmente tem um sentido ligada à sua forma ou a seus 
componentes.

(B) 0 anacronismo semântico é um tipo de falácia histórica 
em que o significado mais recente de uma determinada 
palavra é transportado para a literatura antiga.

<C) 0 uso de evidências seletivas, como a aplicação de um
texto específico para justificar uma doutrina ou 
costume, evita a ocorrência de falácias lógicas,

(D) Falácias de causalidade ocorrem quando se interpreta
erradamente os tempos verbais existentes em um
determinado texto.

(E) Uma falácia gramatical ocorre quando se confundem 
gêneros literários, como parábola e alegoria, por 
exemplo.
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48) Com relação à contribuição religiosa dos judeus na formação 
do cristianismo, correlacione os conceitos às suas 
definições assinalando, a seguir, a opção correta.

CONCEITOS
I - Monoteísmo ( )

II - Esperança Messiânica ( )

III- Sistema Ético (

IV - Antigo Testamento ( )

V - Filosofia da História ( )

VI - Sinagoga ( )

DEFINIÇÕES
A expectativa cristã da segunda 
vinda de Cristo se parece com a 
expectativa no mundo judeu da 
vinda do Messias.
0 Novo Testamento revela a 
reverência que Cristo e os 
apóstolos davam ao Antigo 
Testamento como palavra de Deus 
para o homem.

) Oposição a toda e qualquer visão 
que deixasse a história sem 
significado.
A mensagem de Deus para eles 
através de Moisés ligava-os ao 
único Deus verdadeiro.
Nascida durante o cativeiro 
babilônico e da ausência do 
templo de Jerusalém, tornou-se a 
casa da pregação do cristianismo 
primitivo.

Estabelecia elevado padrão 
moral, no qual o pecado não era 
o fracasso externo, mecânico e 
contratual, mas uma violação da 
vontade de Deus.

(A) (I) (IV) (II) (VI) (III) (V)
(B) (II) (IV) (I) (III) (VI) (V)
(C) (V) (II) (IV) (III) (I) (VI)
(D) (I) (IV) (II) (III) (I) (VI)
(E) (II) (IV) (V) (I) (VI) (III)
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49) Segundo Reifler, "não existe um esquema definido e fechado 
para a aplicação das verdades bíblicas na prédica. Antes.de 
pensarmos na execução ou nas necessidades do povo moderno, 
precisamos refletir sobre as circunstâncias e situações em 
que o texto a ser estudado surgiu, porque nelas ele 
geralmente fornece uma aplicação direta ou indireta", Sendo 
assim, segundo o autor, há quatro aspectos essenciais que 
devem ser considerados na aplicação do sermão. Assinale a 
opção que apresenta esses aspectos.

(A) Textual, seletiva, subjetiva e pastoral.
(B) Textual, subjetiva, impessoal e profissional.
(C) Subjetiva, impessoal, textual e seletiva.
(D) Pastoral, pessoal, seletiva e social.
(E) Textual, objetiva, pessoal e pastoral.

50) Leia o texto abaixo.

No que diz respeito à compreensão da presença do Senhor 
Jesus Cristo na Ceia do Senhor, já no século VIII começou-se 
a ensinar que, por milagre divino, a substância do pão e do 
vinho era imediatamente transformada no corpo e sangue de 
Cristo. No período da Reforma, Lutero ensinava que havia uma 
presença física de Cristo na comunhão, embora a substância 
do pão e do vinho não mudasse, dentro e fora dos símbolos 
havia uma presença física real de Cristo. Zwinglio, também 
durante a Reforma, ensinava que a Ceia do Senhor era apenas 
um memorial da morte de Cristo e nada mais, não possuindo 
nada de sobrenatural nos elementos usados (pão e vinho).

Com base no texto acima, marque a opção que apresenta as 
três principais posições teológicas com relação à presença 
de Cristo na Ceia do Senhor.

(A) Transubstanciação, Consubstanciação e Simbolismo.
(B) Consubstanciação, Parasubstanciação e Simbolismo.
(C) Transubstanciação, Consubsanciação e Meios de graça.
(D) Transubstanciação, Sacramental!zação e Consubstanciação.
(E) Transubstanciação, Consubstanciação e Suprasubstan- 

ciação.
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