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1 ) Sobre Teologia Contemporânea, correlacione os principais 
teólogos ao movimento ou idéia à qual teve seu nome 
associado e assinale, a seguir, a opção correta.

TEÓLOGOS MOVIMENTO OU IDEIA

I - Paul Tillich
II - Karl Barth
III - Rudolf Bultmann
IV - Gustavo Gutiérrez
V - Jürgem Moltmann

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

( } Desmitologização
( ) Método da correlação
( ) Teologia da Esperança
( ) Neo-ortodoxia
( ) Teologia da Libertação
( ) Cristianismo arreligioso

2) Lambert (2011), ao comentar sobre o Judaismo, afirma que
este sofreu uma simbiose com o pensamento
greco-árabe-mulçumano na Espanha mulçumana (período dos 
séculos XII e XIII). Uma das consequências dessa influência 
foi o surgimento do ramo esotérico do Judaísmo chamado

(A) Cabala.
(B) Maimônides.
(C) Talmude.
(D) Ketubah.
(E) Sukot.

3) Segundo Alencar (2010), nos primeiros anos de atividades da 
Assembléia de Deus do Brasil, Gunnar Vingren recebia ofertas 
da Igreja Filadélfia de Estocolmo para seu sustento e 
construção de templos. Sendo assim, assinale a opção que 
apresenta o nome do Pastor dessa Igreja, o qual Gunnar 
Vingren considerava como seu líder espiritual.

(A) Willian H. Durham.
(B) Lewis Pethrus.
(C) Frank Stalter.
(D) John Peter Kolenda.
(E) Justus Nelson.
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4) Pearlman (2004), em seu comentário sobre livro de Juizes, 
afirma que, segundo a tradição judaica, o autor do referido 
livro é

(A) Eli.
(B) Natã.
(C) Samuel.
(D) Gade.
(E) Saul.

5) Durante o início das atividades da Assembléia de Deus do 
Brasil, qual missionário passou a se dedicar em tempo 
integral à colportagem e, ao mesmo tempo, evangelizava e 
convidava as pessoas para assistirem aos cultos?

(A) Joel Carlson.
(B) Gunnar Vingren.
(C) Samuel Nystron.
(D) Daniel Berg.
{E ) Nels Julius Nelson.

6) Conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, são provas do 
genuíno batismo com o Espírito Santo.

(A) O batismo por imersão em águas.
(B) O fruto do Espírito na vida do cristão.
(C) Não é precedido do abandono do pecado, visto que isso 

acontecerá com tempo de vida cristã.
(D) A evidência inicial é a regeneração ela santificação 

no exato momento do batismo.
(E) Levará a pessoa a amar, exaltar e glorificar a Deus pai 

e ao Senhor Jesus Cristo mais do que antes.

7) Segundo Halley (2001), os judeus que regressaram do
cativeiro babilônico voltaram para Jerusalém em três grupos: 
o primeiro em 538 a.C., o segundo em 458 a.C. e o terceiro 
em 444 a.C.. Sendo assim, assinale a opção que apresenta os
líderes desses grupos, respectivamente.

(A) Zorobabel, Esdras e Neemias.
(B) Neemias, Esdras e Zorobabel.
(C) Esdras, Zorobabel e Neemias.
(D) Zorobabel, Neemias e Esdras.
(E) Neemias, Zorobabel e Esdras.
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8) Leia a definição a seguir.

"E a ação decisiva e instantânea do Espirito Santo, mediante 
a qual Ele cria de novo a natureza interior".

Baseando-se na Obra Salvífica de Cristo, a definição acima 
se refere à

(A) regeneração.
(B) santificação.
(C) justificação.
(D) glorificação.
(E) perseverança.

9) Leia o texto a seguir.

"A perda de tempo é, pois, o primeiro e, em princípio, o mais 
funesto dos pecados. A duração da vida humana é por demais 
curta e preciosa para garantir a própria escolha. A perda de 
tempo na vida social, em conversas ociosas, em luxos e mesmo 
em dormir mais que o necessário para a saúde, de seis até o 
máximo de oito horas, é merecedora de absoluta condenação 
moral".

Segundo Quintaneiro (2011), conforme o trecho acima, as 
características descritas por Max Weber referem-se a um 
determinado grupo religioso que condenava o ócio, o luxo, a 
perda de tempo e a preguiça. Que grupo é esse?

(A) Católicos.
(B) Puritanos.
(C) Pietistas .
(D) Pentecostais.
(E) Anglicanos.

10) Segundo Reily (2003), qual foi o primeiro brasileiro a se 
tornar ministro protestante?

(A) Absalão Piano.
(B) José Manoel da Conceição.
(C) Paulo Leivas Macalão.
(D) César Darcoso Filho.
(E) Eduardo Carlos Pereira.
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11) Segundo Oliveira (2013), que ato que é feito ao término de 
cada ofício sagrado e é uma prática já consagrada pelo uso 
nas Assembléias de Deus, mesmo não sendo propriamente um 
mandamento ou normativa bíblica, mas, por analogia, um ato 
inspirado pelo Espírito Santo?

(A) Bênção Apostólica.
(B) oportunidade para visões e revelações.
(C) Unção com Óleo.
(D) Celebração da Ceia do Senhor.
(E) apresentação de Crianças.

12) Na teologia editada por Horton (2002), Timothy Munyon 
comenta que há três teorias sobre a origem da alma humana 
que buscam bases na Bíblia: a preexistência, o criacionismo 
e o traducionismo. Assinale a opção cujo conceito refere-se 
à teoria traducionista.

(A) Uma alma criada por Deus em tempos passados entra no 
corpo humano em algum momento do desenvolvimento inicial 
do feto.

(B) Cada alma individual deve ser considerada uma criação 
imediata de Deus, que deve sua origem a um ato criador 
direto.

(C) A raça humana foi criada imediatamente em Adão, no que 
diz respeito à alma como também ao corpo, e que ambos 
são propagados da parte dele para a geração natural.

(D) A alma de cada pessoa tinha existência consciente e 
pessoal num estado prévio.

(E) A cronologia exata da criação da alma e de sua união com 
o corpo não é assunto levantado nas Escrituras.
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13) Segundo Gonzalez (2008), assinale a opção que define o
posicionamento de Felipe Melanchthon e a maioria dos
reformadores diante das missões entre os pagãos.

(A) Foram grandes missionários, que evangelizaram aldeias 
inteiras e glorificavam a Deus nas praças públicas.

(B) Apesar de se posicionarem a favor da pregação 
missionária, preferiram escrever e servir de auxílio às 
missões, pois achavam que não tinha perfil e chamado 
vocacional.

(C) Havia um mito, de que ninguém deveria pregar o 
evangelho, tendo em vista que os relatos bíblicos 
sobre a Grande Comissão eram inclusões de copistas e 
Jesus não tinha dito tais palavras.

(D) Que os reformadores foram grandes lideres na vocação 
missionária, desenvolveram escolas e enviaram pregadores 
para pregarem em todos os continentes conhecidos até 
então.

(E) A Grande Comissão fora dada somente aos apóstolos, que a 
executaram integralmente. Por isso as autoridades 
civis, e não a igreja é que deveriam se ocupar do 
trabalho da pregação cristã.

14) Segundo Lloyd-Jones (2008), com relação ao caráter da 
mensagem, é de vital importância

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

supor que todos da congregação são crentes. 
avaliar o povo para o qual está pregando. 
ser controlado pelos ouvintes.
saber que estudar é 
púlpito.
entender que pregar 
intelectual.

a chave

é uma

para autoridade no

questão de autoridade
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15) Leia o texto a seguir

"A inspiração seria uma intensificação, ou exaltação, divina 
das percepções religiosas que ,todos os cristãos têm em 
comum. Os dons naturais dos escritores bíblicos teriam sido 
aguçados de alguma maneira pelo Espírito Santo, mas sem 
nenhuma orientação especial, ou comunicação da verdade 
divina. 11

No estudo sobre a Palavra de Deus, John R. Higgins, na 
Teologia editada por Horton (2002), refere-se a qual teoria 
sobre a inspiração da Bíblia Sagrada?

(A) Ditado divino.
(B) Plenária verbal,
(C) Iluminação especial.
(D) Iluminação natural.
(E) Orientação dinâmica.

16) Leia o texto a seguir.

"A religião é o suspiro da criatura oprimida, o sentimento de 
um mundo sem coração, e a alma em condições desalmadas. E o 
ópio do povo. A abolição da religião, como felicidade 
ilusória dos homens, é uma exigência que visa à sua 
felicidade verdadeira".

Segundo Brown (2007), a citação acima é um dos argumentos do 
materialismo dialético, pertencente a

(A) Max Weber.
(B) Karl Marx.
(C) Adam Smith.
(D) Emile Durkheim.
(E) Peter Berger.

17) De acordo com Olson (2001), quais foram os movimentos de 
renovação e de reforma Pós-Reforma que surgiram, 
originariamente, dentro da Igreja da Inglaterra, em uma 
tentativa de alterar seu caráter?

(A) Arminianos e Anabatistas.
(B) Puritanos e Metodistas.
(C) Moravianos e Pietistas.
(D) Menonitas e Quakers.
(E) Valdenses e Albigenses.
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18) Com base na filosofia de Aristóteles, assinale a opção que 
apresenta o movimento da Idade Média que pode ser definido 
como a tentativa de racionalizar a teologia, para que 
se sustente a fé com a razão.

(A) Renascença.
(B) Neo-ortodoxia.
(C) Reforma monástica.
(D) Liberalismo teológico, 
í E } Escolasticismo.

19) De acordo com Olson (2001), quem foi o autor do primeiro 
tratado sistemático de Teologia Natural da história da 
teologia cristã?

(A) Guilherme de Occam.
(B) Pedro Abelardo.
(C) Anselmo.
(D) Bernardo de Claraval. 
{E ) Joaquim de Fiori.

20) Qual a cidade que, nos dias 
Mar da Galileia?

(A) Betsaida.
(B) Corazim.
(C) Magdala.
(D) Betânia.
(E) Tiberiades.

de Jesus, NÃO ficava próxima ao

21) Archer (2012), ao analisar livro de Juizes, comenta sobre um 
episódio que causa muita perplexidade. Aparentemente, um dos 
juizes, ofereceu sua filha como sacrificio humano no altar, 
para cumprir uma promessa precipitada. Quem foi esse juiz?

(A) Otoniel.
(B) Eúde.
(C) Jefté.
(D) Baraque.
<E) Jair.
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"Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a 
tua vitória?" (Ia Coríntios 15:55)

Em todo o Novo Testamento, há várias citações de profecias 
do Antigo Testamento. A citação de Paulo, reproduzida acima, 
pertence a qual profeta do Antigo Testamento?

(A) Miquéias.
(B) Zacarias.
(C) Isaias.
(D) Jeremias.
(E) Oséias,

22) Leia o texto a seguir

23) Conforme o comentário de Smith (2005) sobre a imagem de Deus 
no homem, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 
correta:

I - Apesar de o ser humano ter sido criado, como todas
as outras criaturas, ele é semelhante, em termos 
de espécie, de todos os outros seres criados.

II - Pode-se ver a singularidade do ser humano não apenas
por que foi feito à imagem de Deus, mas também pelo 
fato de lhe ter sido dado domínio sobre os animais,

III - O ser humano, como os animais, depende de alimentos e
das condições climáticas e vegetativas para a vida, da 
convivência com os outros da mesma espécie e da saúde 
do seu corpo.

IV - O ser humano está constantemente pesquisando, inves
tigando e transformando o mundo à sua volta, sem 
encontrar descanso duradouro em suas próprias cria
ções, que deixa para trás como meros pontos de transi-
ção em sua busca.

(A) Apenas as afirmativas
(B) Apenas as afirmativas
(C) Apenas as afirmativas
(D) Apenas as afirmativas
(E) Apenas as afirmativas

II e IV são verdadeiras. 
e IV são verdadeiras.
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24) Geisler (2010), ao comentar sobre a atitude dos cristãos 
para com a guerra, menciona que há três pontos de vista: 
ativismo, pacifismo e seletivismo, Assinale a opção
referente ao ativismo.

(A) Nunca é certo ir para a guerra.
(B) É sempre certo ir para a guerra em obediência ao próprio 

governo.
(C) Se for um pais cristão, é sempre certo ir para a guerra.
(D) O cristão deve ser sempre voluntário para ir às guerras 

justas.
(E) Como pacificador, deve-se lutar pela paz, mesmo que seja 

necessário usar armas.

25) Segundo Alencar (2010), qual foi o principal fator de 
consolidação da Igreja Assembléia de Deus no Brasil?

(A) Os hinos da Harpa Cristã.
(B) A pregação de porta em porta.
(C) 0 grande poder aquisitivo.
(D) A criação de cursos teológicos.
(E) 0 jornal Mensageiro da Paz.

26) Analise o texto a seguir.

"Um rito externo para ser administrado na Igreja como sinal 
visivel da verdade salvadora da fé cristã.”

Segundo Thiessen (2010), essa definição refere-se:

(A) aos Sacramentos.
(B) aos Meios de Graça.
(C) às Ordenanças.
(D) às Liturgias.
(E) aos Rituais.

27) Segundo MacArthur (2001) a pregação deve desempenhar o papel 
designado por Deus na igreja. Para isso, a pregação deve ser 
edificada sobre qual fundamento?

(A) Psicologia.
(B) Vida cotidiana.
(C) Retórica politica.
(D) Palavra de Deus.
(E) Prosperidade.
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28) Segundo análise de Hahn (2011), qual foi o terceiro grande 
movimento pentecostal do Brasil encabeçado por um pregador 
leigo da Assembléia de Deus chamado Manoel de Mello?

(A) Igrejas Renovadas.
(B) Cruzada Nacional de Evangelização.
(C) Congregação Cristã do Brasil.
(D) O Brasil para Cristo.
(E) A Voz de Nova Vida.

29) Correlacione as definições
seguir, a opção correta.

DEFINIÇÕES
I ~ Não há leis morais.

II - Afirma que existe
uma lei absoluta.

III- Reivindica que
existem algumas 
leis gerais, mas 
não existem leis 
absolutas.

IV - Diz que muitas 
leis absolutas são 
conflitantes, que 
nós somos res
ponsáveis por
obedecer àquela 
que for mais 
elevada.

aos sistemas éticos e assinale, a

SISTEMAS ÉTICOS 
( ) Generalismo.

( ) Absoluti smo co nflit ante.

( ) Absolutismo graduado.

( ) Antinomismo.

( ) Situacionismo.

(A) (III) ( - ) (IV) (I) (II)
(B) (IV) (II) ( - ) (III) (I)
(C) (I) (IV) (III) (II) ( - )
(D) (III) (II) (IV) (I) ( - )
(E) (IV) (II) (I) ( - ) (III)
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30) Segundo Arrington e Stronstad (2004), assim como as igrejas 
de hoje, as primeiras igrejas também tinham problemas 
internos e externos. Sendo assim, das igrejas da Ásia 
mencionadas no livro de Apocalipse, qual enfrentava 
problemas com os Nicolaítas?

(A) Tiatira.
(B) Sardes.
(C) Esmirna.
(D) Laodiceia.
(E) Pérgamo.

31) A palavra hebraica, empregada no Antigo Testamento, cuja 
tradução oscila entre 11 Sepultura", Inferno" e "Cova" é:

(A) tartaro.
(B ) qeber.
(C) qodesh.
(D) sheol.
(E) hades.

32) Leia o texto a seguir.

"Juntas, essas cinco testemunhas constituem a ponte
entre o Antigo Testamento e o Novo, indicando ao mesmo 
tempo que Deus estava prestes a fazer uma nova obra que 
levaria o progresso da revelação para além das fronteiras do 
Antigo Testamento."

Kaiser Jr. (2011), ao introduzir a Teologia do Novo 
Testamento, menciona cinco testemunhas. Que testemunhas são 
estas ?

(A) Mateus, Marcos, Lucas, João e Paulo,
(B) Maria Madalena, José de Arimateia, Nicodemos, Malco e 

Dimas.
(C) João Batista, Sacerdote Zacarias, Virgem Maria, Simeão e 

Ana.
(D) Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor e Nicolau.
(E) Paulo, João Marcos, Silas, Timóteo e Tito.
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33) Segundo Tillich (2000), quais foram os três teólogos 
capadócios que definiram os conceitos empregados no dogma 
trinitário?

(A) Atanásio, Basilio Magno e Jerônimo.
(B) Tertuliano, Origenes e Agostinho de Hipona.
(C) Basilio Magno, Gregório de Nyssa e Gregório de Nazianzo,
(D) Martinho Lutero, João Calvino e John Wesley.
{E ) Anselmo, Abelardo e Thomas de Aquino.

34) Sobre as heresias a respeito da natureza de Jesus Cristo, 
coloque V (verdadeiro) e F (falso) nas afirmativas abaixo e 
assinale a opção que apresenta a sequência correta.

( ) O Docetismo negava a realidade da humanidade de Cristo, 
dizendo que seu sofrimento e sua morte foram aparentes.

( ) O Ebionismo desenvolveu-se de uma ramificação do 
cristianismo judaico e ensinava que Jesus foi feito 
Filho de Deus ao ser batizado por João Batista.

) O Apolinananismo começou 
corpo de Jesus não era 
especialmente criado para a 

( ) O Nestorianismo ensinava 
completa, habitava no Jesus 
que o Espirito Santo habita

(A) (V) (V) (V) (V)
(B) (F) (F) (F) (F)
(C) (V) (F) (V) (V)
(D) (F) (F) (V) (V)
(E) (V) (V) (F) (V)

com a asseveração de que o 
idêntico ao nosso, fora 

missão que veio cumprir, 
que o Logos, como Deidade 
humano de modo semelhante ao 
no crente.

35) Ladd (2004) comenta que há um dualismo escatológico que 
apresenta o contraste entre a presente ordem de coisas (era 
presente) e a ordem redimida do Reino de Deus (século 
futuro). A ressurreição não é a única marca a assinalar a 
transição da era presente para o século futuro. Qual é a 
outra marca que assinalará o fim da era presente?

(A) A Parousia.
(B) A Imago Daí,
(C) A Kyrios,
(D) A Kata sarka.
(E) A Morphe theou.
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36) De acordo com Olson (2001), quais são os quatro concílios 
ecumênicos que até mesmo os protestantes consideram dotados 
de autoridade especial para a doutrina cristã?

(A) Niceia, Cártago, Latrão e Trento.
(B) Jerusalém, Éfeso, Basiléia e Toledo.
(C) Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Niceia.
(D) Constança, Basiléia, Toledo e Trento.
(E) Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia.

37) Segundo Bickel e Jantz (2011), qual grupo, fundado em 1830 
por Joseph Smith, ensina que o Deus Pai descende de um 
progresso eterno de outros deuses?

(A) Testemunhas de Jeová.
(B) Adventistas do 7o dia.
(C) Igreja Messiânica.
(D) Perfect Libery.
(E) Mormonismo.

38) "Deus está presente na criação apenas por meio do Seu poder, 
não por Sua própria pessoa e natureza". Segundo Thiessen 
(2010), essa frase expressa qual visão sobre Deus?

(A) Deismo,
(B) Panteismo.
(C) Teismo.
(D) Henoteismo.
(E) Politeismo.

39) Gilberto (2008), no comentário sobre os dons de manifestação 
do Espirito Santo, afirma que os dons manifestam o saber de 
Deus, o poder de Deus e a mensagem de Deus. Assinale a opção 
que apresenta um dom correspondente a cada uma dessas 
categorias, respectivamente.

(A) Palavra da sabedoria, palavra da ciência e profecia.
(B) Variedade de linguas, palavra da ciência e fé.
(C) Palavra da sabedoria, variedade de línguas e discernir 

espíritos.
(D) Palavra da ciência, dons de curar e interpretação 

das línguas.
(E) Palavra da ciência, operação de maravilhas e fé.
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40) oSegundo Berkhof {2013}, no período patrístico,
desenvolvimento dos princípios hermenêuticos está associado 
a três diferentes centros da vida da igreja: Escola de 
Alexandria, Escola de Antioquia e a Exegese Ocidental. 
Assinale a opção que apresenta o princípio hermenêutico 
praticado na Escola de Antioquia.

(A) O método natural que ela encontrou para harmo
nizar religião e filosofia foi a interpretação 
alegórica.

(B) Teodoro de Mopsuéstia e João Crisóstomo chegaram
perto de desenvolver a exegese verdadeiramente
científica, ao reconhecerem a necessidade de determi
nar o sentido original da Bíblia.

(C} Clemente e seu discípulo Orígenes compartilhavam da 
opinião corrente de que regras especiais tinham que ser 
aplicadas na interpretação das mensagens divinas.

(D) Abrigava alguns elementos da escola alegórica, mas 
também reconhecia alguns princípios da escola siríaca,

(E) Seu aspecto mais característico se encontra no fato 
de ter promovido a autoridade da tradição e da igreja 
na interpretação da Bíblia.

41) Segundo Dockery (2005), para os protestantes, Agostinho 
(354-430 d. C.) representa uma figura dominante na história 
do pensamento cristão e da interpretação bíblica, entre a 
época dos apóstolos e a Reforma no século XVI. Na visão de 
Agostinho, qual é o objetivo da interpretação bíblica?

(A) Aumentar o amor a Deus e ao próximo.
(B) Tornar os cristãos mais hábeis no debate filosófico.
(C) Firmar os cristãos na fé e nas boas obras.
(D) Refutar os incrédulos e os contradízentes.
(E) Converter os pagãos a Cristo.

42) Collins (2011), ao comentar sobre as técnicas de 
aconselhamento, afirma que uma delas caracteriza-se por 
contato visual, postura e gestos. Qual técnica básica usada 
em situações de aconselhamento possui essas características?

(A) Dar atenção.
(B) Ouvir.
(C) Responder.
(D) Ensinar.
(E) Filtrar.
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43) Segundo Hahn (2011), assinale a opção que apresenta o 
missionário que estabeleceu a primeira igreja protestante 
permanente de fala portuguesa no Brasil.

(A) Ashbel Green Simonton.
(B) Justin Spaulding.
(C) Robert Reid Kalley.
(D) Willian Buck Bagby.
(E) Richard Holden.

44) Segundo Gundry (2008), os seguidores de que seita do
judaísmo da época de Jesus eram considerados aristocratas e
herdeiros dos asmoneus do período intertestamentário?

(A) Fariseus.
(B) Saduceus,
(C) Essênios,
(D) Herodianos.
(E) Zelotes.

45) Segundo análise de Lopes (2011), qual é a diferença entre o
"teólogo'1 e o "pastor11?

(A) O primeiro é um intelectual, erudito, que não tem
envolvimento com o campo pastoral ou compromisso com 
qualquer religião. O segundo é o "chefe" da igreja.

(B) O primeiro é um pesquisador de temas teológicos que,
obrigatoriamente, devem estar envolvidos com o campo 
pastoral e compromissados com o cristianismo. O segundo 
é o doutrinador e líder nas igrejas.

(C) O primeiro não existe mais, pois somente os pensadores 
que desenvolveram os dogmas podem de fato ser chamados 
assim. O segundo é o responsável por apresentar toda a 
doutrina que foi criada pelos teólogos.

(D) O primeiro é um pesquisador de temas teológicos e
religiosos, que pode ter pouco ou nenhum envolvimento 
com o campo pastoral ou compromisso com qualquer
religião. O segundo é possuidor do "cheiro" da ovelha.

(E) São a mesma coisa, pois não há teologia sem pastorado e 
pastorado sem teologia, todo pastor é um teólogo e não 
existe teólogo que não seja um pastor, sendo assim, um 
completa o outro.
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46) Segundo Geisler (2009), o problema mais presente na ética é 
o que se deve fazer quando deveres morais entram em conflito 
entre si. Sendo assim, o indivíduo pode adotar uma das 
seguintes posições: 1) A Terceira Alternativa; 2) 0 Mal 
Menor; e 3} 0 Bem Maior. Assinale a opção que apresenta a
definição à postura da Terceira Alternativa.

(A) Pratica o menor mal possível, confessa o pecado, pede 
perdão e coloca-se na misericórdia de Deus.

(B) Entende que Deus isenta da obediência aos mandamentos 
inferiores, tendo em vista o dever sobrepujante do 
mandamento superior.

(C) Entende que há alguns dilemas morais genuínos em que 
as duas alternativas estão erradas.

(D) Entende que sempre há uma saída moral para cada dilema 
ético,

(E) Obedece à lei superior sempre que há conflito inevitá
vel .

47) Leia o texto a seguir.

"A corrupção e a culpa se estendem a toda humanidade porque 
Adão era a cabeça da raça num sentido representativo quando 
pecou."

Em sua análise sobre a origem, natureza e consequências do 
pecado, Bruce R. Marino, na Teologia editada por Horton 
(2002), refere-se a qual teoria teológica sobre o pecado?

(A) Transmissão Natural.
(B) Imputação Mediada.
(C) Federalismo.
(D) Realismo.
(E) Semipelagianismo.

48) Segundo Ünger (2004), a estrutura que os construtores de 
Babel tentaram erigir, e que se tornou o símbolo de sua 
desobediência e orgulho, é brilhantemente ilustrada pelos 
edifícios mesopotâmicos, particularmente, as torres-templos 
sagradas chamadas:

(A) pirâmides.
(B) pináculos.
(C) catedrais.
(D) palácios.
(E) zigurates.
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49) Leia o texto a seguir

"Para esta escola de interpretação/ o Milênio é uma extensão 
do período da Igreja que ocasionará uma grande disseminação 
do evangelho."
Na teologia editada por Gilberto (2008), Ciro Sanches 
Zibordi se refere a qual sistema teológico de interpretação 
relacionado ao milênio?

(A) Pré-Tribulacionalismo.
(B) Dispensacionalismo.
(C) Tribulacionalismo.
(D) Pós-milenarismo.
(E) Pré-milenarismo.

50) Leia o trecho a seguir.
"Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que 
está encoberto, quer seja bom, quer seja mau." (Eclesiastes 
12:14)

Conforme o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal sobre 
o versículo supracitado, a mensagem final do livro de 
Eclesiastes faz-nos lembrar de uma verdade solene e 
inalterável. Que verdade é essa?

(A) A prestação de contas do ser humano perante Deus por 
todos os seus atos.

(B) Somente os ímpios prestarão contas dos seus atos no 
juízo do Trono Branco.

(C) A prestação de contas do ser humano perante Deus pelos 
seus atos de injustiça.

(D) Somente os justos prestarão contas dos seus atos nas 
Bodas do Cordeiro.

(E) A prestação de contas do ser humano perante Deus por 
todos os atos encobertos e não confessados.
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