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1) Leia atentamente a seguinte passagem bíblica: "Então falou 
Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira 
de Moisés, estão assentados os escribas e fariseus. Obser
vai, pois, e praticai tudo o que vos disserem; mas não pro
cedais em conformidade com suas obras" (Mt 23:1-3). Com base 
nesta passagem, é correto afirmar que:

(A) Jesus e seus discípulos faziam oposição aos ensinamentos 
dos fariseus.

(B) A divergência de Jesus era, a princípio, em relação a 
Moisés e, por extensão, em relação aos fariseus.

(C) Jesus acreditava que não era necessário que seus discí
pulos observassem as leis de Moisés.

(D) Jesus e os fariseus tinham ensinamentos semelhantes.
(E) Jesus reconheceu que os fariseus viviam em obediência 

absoluta à lei de Moisés.

2) Com relação à doutrina da expiação, é INCORRETO afirmar que:

(A) a teoria sociniana afirmou que a substituição penal é 
impossível, pois o sofrimento limitado e temporário de 
Cristo não pode ocupar o lugar do sofrimento eterno de 
toda a humanidade.

(B) segundo a teoria da influência moral de Pedro Abelardo, 
a morte de Cristo não foi pagamento de resgate, pois 
Deus não precisaria disso para perdoar os homens.

(C) segundo São Tomás de Aquino, Deus poderia salvar os 
homens sem exigir expiação, mas só Deus encarnado pode
ria realizar a expiação.

(D) segundo a teoria governamental de Grotius, Deus não 
requereu a punição do pecado para sua satisfação pes
soal, mas para manutenção das leis que governam o uni
verso .

(E) segundo os reformadores protestantes, o sacrifício de 
Cristo tem um valor até superior ao necessário para ex
piar os pecados humanos.
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3) "Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e rei
nou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades; 
sepultaram-no na cidade de Davi, porém, não nos sepulcros 
dos reis".

Esta referência diz respeito a que rei de Judá?

(A) Acazias.
(B) Acaz.
{C) Amazias.
(D) Jeorão.
(E) Acabe.

4) Qual sacerdote era parente de Tobias, o amonita?

(A) Selemias.
(B) Eliasibe.
(C) Zadoque.
(D) Pedalas.
{E) Hanã.

5) Com relação aos argumentos de filósofos e pensadores a favor
do ateísmo, assinale a opção correta.

(A) Maquiavel entendeu que os resultados das ações orienta
das pela ética cristã eram prejudiciais aos governantes, 
e isso o levou à conclusão de que Deus não existe.

(B) René Descartes concluiu que não pode haver nenhuma cer
teza sobre a existência de Deus, pois o pensamento huma
no só comprova a existência do próprio indivíduo que 
raciocina.

(C) Francis Bacon considerava a realidade perceptível pelos 
sentidos como a única realmente existente, excluindo 
assim a possibilidade de qualquer existência metafísica 
ou divina.

(D) Charles Darwin concluiu, pela observação da natureza, 
que as atuais espécies animais evoluíram de formas mais 
primitivas e que, portanto, nunca houve um Deus criador.

(E) Augusto Comte afirmou que o conhecimento científico 
libertaria a humanidade da ilusão teológica e criou uma 
nova Igreja sem Deus para uma prática religiosa positi
vista.
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6) Qual das opções abaixo apresenta, respectivamente, passagens
bíblicas com características dos estilos literários:
1 - poético e 2 - apodítico?

(A) 1 - "Mas eu sou como a oliveira verde na Casa de Deus"
(SI 52:8); 2 - "Também o Senhor se indignou contra mim, 
por causa das vossas palavras" (Dt 4:21).

(B) 1 - "Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a mi
nha defesa; não serei abalado" (SI 62:6); 2 - "Não farás
para ti imagem de escultura" (Ex 20:4) .

(C) 1 - "Castiga o teu filho, e te fará descansar"
(Pv 29:17); 2 - "Não calunies o servo diante de seu
senhor, para que te não amaldiçoe" (Pv 30:10).

(D) 1 - "A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos 
ouvidos a sua fama" (Jó 28:22); 2 - "Assim o Senhor tem 
dito: à meia noite eu sairei pelo meio do Egito" 
(Ex 11:4) .

(E) 1 - "Vós todos os animais do campo, todas as feras dos 
bosques, vinde comer" (Is 56:9); 2 - "Porque os meus 
pensamentos não são os vossos pensamentos" (Is 55:8).
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7) Leia o trecho a seguir.

,T0 princípio básico que subjaz todos os sacrifícios de san
gue (zebhãhim) era a expiação (kippur) substituindo-se uma 
vida inocente pela do culpado. Como símbolo desta substitui
ção, o ofertante colocava sua mão na cabeça da vítima, iden- 
tificando-se assim com ela, como sendo sua representante. 
Significando que aceitava a justa penalidade da morte contra 
ele, o ofertante matava sua vítima, para então entregá-la 
aos sacerdotes para completar a cerimônia
(Archer, Gleason, in Merece confiança o Antigo Testamento, 
pg. 161) .

Considerando que o livro de Levítico descreve seis diferen
tes tipos de sacrifícios de sangue, assinale corretamente a 
opção que corresponde ao significado do holocausto.

(A) Propiciar por transgressões especificas quando não era 
possível uma restituição.

(B) Propiciar por transgressões específicas quando era pos
sível a restituição, os danos sendo calculados em seis 
quintos, pagáveis de antemão.

(C) Propiciar pelo pecado em geral, pecado original; maneira 
pela qual o povo ímpio se aproxima do Deus santo.

(D) Exprime a gratidão e o amor para com Deus, de maneira 
geral, sem dizer respeito a bênçãos específicas.

(E) Uma benção ou libertação já obtida, quando um voto tinha 
sido feito em prol da petição.

8) Assinale a opção que apresenta corretamente as tendências 
nas quais se enquadrava a primeira congregação batista, 
dirigida por John Smyth.

(A) Separatismo, puritanismo, congregacionalismo, arminia- 
nismo.

(B) Antiepiscopalismo, pietismo, democratismo, calvinismo.
(C) Antipedobatismo, inspiracionismo, monergismo, individua

lismo .
(D) Amilenismo, unitarismo, fundamentalismo, antissacramen- 

talismo.
(E) Trinitarismo, biblicismo, pentecostalismo, antissacerdo- 

talismo.
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9) Analise as afirmativas abaixo.

Em sua obra "Teologia do Novo Testamento", George E. Ladd 
analisa os autores dos livros que compõem o Novo Testamento, 
ressaltando os principais aspectos da Cristologia que cada 
um deles elaborou. Com relação a esses aspectos é correto 
afirmar que:

I - a filiação de Jesus, o Logosr é a ideia cristológica
central no Evangelho de João, tornando explicito o que 
estava implícito nos Sinópticos.

II ~ na Epistola aos Hebreus, embora o autor enfatize a to
tal divindade de Jesus, de modo algum sua humanidade é 
minimizada.

III- na Cristologia paulina, a designação predominante e 
mais característica para Jesus é Senhor (kyrios).

IV - O aspecto mais relevante da Cristologia de Pedro é a 
condição de Cristo como o "cordeiro pascal".

Assinale a opção correta.

(A)
(B)
(C)
(D) 
<E)

Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
Apenas as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

10) Segundo Max Weber, em seu clássico "A ética protestante e o 
espírito do capitalismo", o capitalismo moderno tem em comum 
com o protestantismo:

(A) a moral individualista.
(B) a racionalização disciplinadora.
(C) a valorização dos bens terrenos.
(D) o espirito de conquista.
(E) a busca pelo conhecimento.
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11) Qual é a causa da controvérsia entre os apóstolos Pedro e 
Paulo narrada na epístola aos Gálatas?

(A) A aceitação de gentios incircuncisos no rebanho de 
Cristo.

(B) A disputa pela liderança da igreja de Antioquia.
(C) A licitude de participação num banquete de carnes sacri

ficadas aos ídolos.
(D) A possibilidade dos cristãos se alimentarem com carnes 

de animais considerados impuros.
(E) 0 valor das ofertas aos cristãos pobres da Judéia.

12) Assinale a opção que apresenta apenas nomes de reis de 
Israel e de Judá que, nas palavras do autor bíblico, "gover
naram conforme a vontade do Senhor Deus".

(A) Asa, Josafá, Jotão.
(B) Joás, Acazias, Amazias.
(C) Ezequias, Davi, Oséias.
(D) Joacaz, Josias, Azarias.
(E) Uzias, Zedequias, Onri.

13) Sobre os "Manuscritos de Qumran", descobertos na década de 
1940, assinale a opção correta.

(A) Apresentaram versões substancialmente diferentes do 
livro de Isaías até então conhecido.

(B) Foram escritos por adeptos da antiga seita dos essênios. 
{C) São contemporâneos ao período de vida do profeta

Zacarias.
(D) Não trouxeram nenhuma novidade para as modernas tradu

ções das Escrituras.
(E) Seu conteúdo permanece um mistério guardado pelo governo 

de Israel.
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14) Com relação à doutrina da predestinação dos salvos, o calvi- 
nísmo ortodoxo se expressa através das seguintes máximas:

(A) depravação total, predestinação incondicional, expiação 
limitada, graça irresistível, perseverança garantida.

(B) pecado original, predestinação parcial, expiação total, 
graça perseverante, salvação garantida.

(C) depravação parcial, presciência determinista, expiação 
universal, graça cooperante, salvação incondicional.

(D) natureza pecaminosa, predestinação unilateral, expiação 
absolutória, graça preveniente, perseverança condicio
nal .

(E) depravação universal, predestinação irrevogável, expia
ção ilimitada, graça imerecida, esperança confirmada.

15) Assinale a opção que apresenta corretamente os estilos lite
rários preponderantes nos livros bíblicos abaixo relaciona
dos .

(A) Josué: narrativo; Neemias: parenético; Obadias: proféti
co .

(B) Daniel: apocalíptico; Lamentações: poético; Jonas: nar
rativo .

(C) Levítico: normativo; I Pedro: oracular; Gênesis: narra
tivo .

(D) Efésios: epistolar; Gênesis: normativo; Provérbios: sa- 
piencial

(E) Tiago: sapiencial; Ester: poético; Miquéias: profético.

16) Leia atentamente o excerto bíblico: "E antes dele não houve 
rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu 
coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, 
conforme toda a lei de Moisés; e, depois dele, nunca se 
levantou outro tal" (II Reis 23.25).

A qual rei se refere o texto acima?

(A) Davi.
(B) Salomão.
(C) Joás.
(D) Ezequias.
(E) Josias.
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(A) a Epistola aos Hebreus foi escrita por Barnabé.
(B) o autor da Epistola de Tiago foi um dos doze apóstolos 

de Cristo.
(C) o apóstolo Paulo escreveu uma Epístola aos Laodicenses.
(D) antes de escrever seu próprio Evangelho, o autor de 

Marcos leu o Evangelho de Mateus.
(E) o autor do Evangelho de João é o mesmo do Apocalipse.

17) Com relação aos autores dos livros do Novo Testamento, con
forme o consenso dos estudiosos, é correto afirmar que:

18) Sobre a relação entre o Imperador Constantino (274-337 d.C.)
e a Igreja, é correto afirmar que ele:

(A) converteu-se e instituiu o Cristianismo como a única re
ligião oficial do Império Romano.

(B) foi o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana, es
tabelecendo o bispo de Roma como seu Sumo Pontífice.

(C) determinou o fim das perseguições contra os cristãos, 
mas conservou para si a função de Sumo Pontífice pagão,

(D) patrocinou a Igreja e combateu a religião pagã cujo 
principal bastião era o Senado Romano.

(E) foi batizado pouco antes de sua morte por um sacerdote 
católico romano, segundo o rito católico.

19) o tema teológico que causou divergência entre os membros da
Convenção Batista Brasileira, dando origem à Convenção
Batista Nacional, foi a doutrina sobre:

(A) a natureza de Cristo.
(B) a possibilidade da perda da salvação.
(C) a predestinação dos salvos.
(D) o batismo com o Espírito Santo,
(E) o advento do milênio.
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20) Quando os líderes da Igreja de Jesus concluíram sua reunião 
em Jerusalém, narrada em Atos 15:4-29, aceitaram que os gen
tios crentes participassem da Igreja, contanto que respei
tassem as seguintes recomendações:

(A) que se abstivessem de coisas sacrificadas aos ídolos, do 
sangue, da carne sufocada e da prostituição.

(B) que os homens fossem circuncidados conforme a aliança 
entre Deus e Abraão.

(C) que respeitassem os dez mandamentos da lei de Moisés.
(D) que guardassem o repouso do dia do Senhor, mesmo que 

fosse no domingo.
(E) que observassem o Velho Testamento como Escritura 

Sagrada.

21) Leia o trecho a seguir,

"A questão por detrás desta doutrina é esta: por que nem to
das as pessoas recebem a mesma possibilidade de aceitar ou 
de rejeitar a verdade do evangelho? Nem todos tem a mesma 
possibilidade histórica, pois nunca ouviram falar de Jesus. 
Nem todos tem a mesma possibilidade psicológica; vivem numa 
tal condição que não conseguem nem mesmo entender o signifi
cado da pregação". (Paul Tillich, in História do Pensamento 
Teológico)

Dentro do pensamento reformado, a que doutrina se refere a 
questão enunciada na citação acima?

(A) Providência divina.
(B) Predestinação.
(C) Soberania divina.
(D) Majestade divina
(E) Redenção.

22) Quando o apóstolo Paulo escreveu: "Não vos deixeis iludir: 
'As más companhias corrompem os bons costumes'" (I Coríntios 
15:33), que autor ele estava citando?

(A) Salomão.
(B) Sócrates..
(C) Zenão.
(D) Menandro.
(E) Filo.
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23) São atributos mentais de Deus:

(A) conhecimento, sabedoria e veracidade.
{B) conhecimento, sabedoria e bondade.
(C) conhecimento, retidão e espiritualidaede.
(D) veracidade, retidão e espiritualidade.
(E) sabedoria, veracidade e retidão.

24) Com relação às diferenças entre as ideias de Sigmund Freud e 
Cari Gustav Jung acerca da psicologia da religião, é 
INCORRETO afirmar que para Freud:

(A) a religião é uma "neurose obsessiva universal"; enquan
to, para Jung, "a atividade religiosa é essencial à vida 
humana".

(B) "os simbolos e explicações religiosas são meios ilusó
rios usados para evitar o confronto com a realidade"; 
enquanto, para Jung, "são meios de conhecimento de rea
lidades inconscientes".

(C) "o homem precisa curar-se da neurose religiosa"; enquan
to, para Jung, "compete ao homem procurar aceitar e en
tender seu próprio comportamento religioso".

(D) "a ideia de Deus é um arquétipo do inconsciente coleti
vo"; enquanto, para Jung, "a noção de Deus se forma no 
indivíduo como uma projeção da figura do pai".

(E) "a origem da religião está ligada ao complexo de Édipo"; 
enquanto, para Jung, "ela deriva das estruturas da psi
que humana".

25) As controvérsias cristológicas geraram diversas correntes 
teológicas na história do Cristianismo. Sobre essas corren-
tes, assinale a opção INCORRETA -

(A) 0 Ebionismo dizia que Jesus era apenas humano e não
divino.

(B) o Docetismo afirmava que a aparência física de Cristo
não era real.

(C) o Arianismo entendia 
essência que o Pai.

que o Filho não tinha a mesma

(D) o Eutiquianismo dizia que as duas essências de Cristo
estavam combinadas, mas separadas.

(E) o Sabeiianismo entendia que Cristo e o Pai eram a mesma
pessoa.
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26} A respeito da morte, assinale a opção que apresenta uma 
afirmativa biblicamente correta.

(A) A morte representa uma interrupção no processo de santi
ficação do crente.

(B) Após a morte, conforme ensinado por Cristo em sua cruci
ficação, a alma passa por um período de sono até desper
tar na ressurreição.

{C) Após a morte, as almas de todos os homens aguardam a pu
rificação final, para o que contribuem as orações daque
les que permanecem vivos.

(D) Após a morte, as almas dos descrentes seguem diretamente 
para a punição eterna.

(E) A ressurreição da morte, segundo a Bíblia, será um even
to único em que tanto crentes quanto descrentes serão 
enfim santificados para entrarem no descanso eterno.

27) Qual foi a versão do Antigo Testamento, mais usada pelos 
escritores do Novo Testamento, em suas citações diretas das 
Escrituras Sagradas?

(A) A Vulgata.
(B) A Massorética.
(C) A Hebraica de Jâmnia.
(D) A Septuaginta.
(E) A Hebraica Sinaítica.

28) Assinale a opção correta a respeito da reforma religiosa 
realizada sob a orientação de Esdras.

(A) Definiu que o lugar principal para o culto a Deus seria 
a sinagoga, em detrimento do templo de Jerusalém,

(B) Determinou que o estudo e a prática da lei mosaica se 
tornassem o centro da religião, prescindindo os ritos 
sacrificiais.

(C) Enfatizou a observância do sábado e provocou o divórcio 
de muitos judeus que contraíram casamentos mistos.

(D) Promoveu o abandono do uso corrente da língua aramaica, 
tornando o hebraico o idioma vernáculo entre os judeus.

(E) Restaurou o messianismo, reconhecendo os imperadores 
persas como ungidos por Deus, conforme as palavras do 
profeta Isaías.
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(A) a Igreja Católica Apostólica Romana é contra o ecumenis
mo porque afirma ser a única igreja cristã verdadeira.

(B) fazem parte da organização ecumênica "Conselho Nacional 
de Igrejas Cristãs": católicos, luteranos, metodistas, 
presbiterianos, anglicanos e batistas.

(C) o "Conselho Mundial de Igrejas" é uma organização de ca
ráter ecumênico que filia centenas de denominações cris
tãs, entre as quais não estão nem a Convenção Batista 
Brasileira nem a Convenção Batista Nacional.

(D) os "Princípios Batistas" vedam a prática ecumênica da 
participação na Ceia do Senhor em comunhão com irmãos de 
outras denominações.

(E) a "Aliança Batista Mundial" é declaradamente contra o 
diálogo ecumênico com a Igreja Católica Apostólica 
Romana.

29) Com relação ao movimento ecumênico é correto afirmar que:

30) Na história dos batistas no Brasil, a chamada "Questão Radi
cal " foi :

(A) uma controvérsia acerca da possibilidade dos cristãos 
batistas serem proprietários de escravos, na década de 
1880 .

(B) uma disputa acerca do problema da segregação racial den
tro das igrejas batistas brasileiras, na década de 1910.

(C) uma disputa pelo controle administrativo e financeiro 
das organizações batistas entre os brasileiros e os mis
sionários americanos, na década de 1920.

(D) um conflito gerado pela oposição entre os batistas tra
dicionais e os batistas pentecostais, na década de 1960.

(E) um confronto interno à Convenção Batista Brasileira en
tre defensores da democracia politica e opositores do 
regime militar, na década de 1960.

31) Quem foi o formulador da Teologia da Esperança?

(A) Jürgen Moltmann.
(B) Adolf Whitehead.
(C) Rudolf Bultmann.
(D) Harvey Cox.
(E) Dietrich Bonhoeffer.
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32) No que tange aos atributos da Divindade que são ao mesmo 
tempo intransmissíveis e discerníveis por meio da revelação 
geral, pode-se afirmar que Deus é:

(A) infinito, bom e santo.
(B) onisciente, onipotente e imanente.
(C) amoroso, verdadeiro e fiel.
(D) justo, onipresente e eterno.
(E) transcendente, triúno e eterno.

33) Qual livro das Escrituras Sagradas Jesus usou para refutar 
Satanás e vencer as tentações que sofreu no deserto?

(A) Salmos.
{B) Isaias.
(C) I Samuel.
(D) Deuteronômio.
(E) Levítico.

34) Divergências internas entre dois grandes grupos que formavam 
os batistas nos Estados Unidos da América levaram a uma di
visão que resultou na criação da Convenção Batista do Sul. 
Esses dois grupos eram os:

(A) adventistas e amilenistas.
(B) avivalistas e tradicionalistas.
(C) liberais e fundamentalistas.
(D) calvinistas e arminianos.
(E) escravagistas e abolicionistas.

35) Com relação à doutrina bíblica dos anjos, é correto afirmar 
que eles são:

(A) seres espirituais existentes por toda a eternidade.
{B) seres espirituais criados.
(C) intercessores entre os homens e Deus.
(D) instrumentos de Deus para revelarem novas doutrinas aos 

homens.
(E) espíritos de humanos que evoluíram à perfeição.
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36) Quanto aos grupos políticos e religiosos que existiam na 
Palestina nos dias de Jesus, é INCORRETO afirmar que:

(A) os fariseus formavam o maior grupo, controlavam as sina
gogas e o ensino da lei ao povo, acreditavam na esperan
ça messiânica, na ressurreição dos mortos e no juízo 
final.

(B) os saduceus eram os controladores do Templo de Jerusalém 
e do Sinédrio, formando a classe dos altos sacerdotes, 
acreditavam apenas na Lei Mosaica e colaboravam com o 
domínio romano.

(C) os essênios formavam uma comunidade ascética próxima do 
Mar Morto que tinha participação no Sinédrio, acreditava 
na vinda do Messias e em profecias escatológicas.

(D) os samaritanos compunham um grupo étnico-religioso que 
se distinguia dos judeus; dedicados ao culto divino no 
Monte Gerízim, consideravam-se descendentes dos antigos 
habitantes do Reino de Israel.

(E) "Zelotes" era uma expressão usada para designar diversos 
movimentos revoltosos de fundo religioso que pretendiam 
lutar pela libertação dos judeus de sob o domínio 
romano.

37) A ideia de que o Deus altíssimo paira acima de coisas tão 
humildes como a criação do mundo foi esposada por Platão e 
pelos gnósticos. Qual palavra foi utilizada por eles para 
designar o ser inferior ao Deus altíssimo e responsável pela 
criação?

(A) Logos.
{B) Logikos.
(C) Telos.
(D) Demiurgo.
(E) Hades.

38) Após a prisão de João Batista, o Evangelista Mateus registra 
que Jesus retirou-se para Nazaré, indo depois para Cafar- 
naum. Em que região se localizam essas cidades?

(A) Gaza.
{B) Hebrom.
(C) Sinai
(D) Judéia
(E) Galileia.
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39)

40)

Qual dos amigos de Jó foi o último a se manifestar acerca de 
sua condição?

(A) Elifaz.
(B) Bildade.
(C) Zofar.
(D) Eliú.
(E) Sisaque.

Ao elaborar a sua Teologia do Antigo Testamento, Kaiser 
identifica a "promessa" como o centro teológico canônico do 
texto do Antigo Testamento, relacionando-a aos diferentes 
periodos da história do povo israelita. Dentre as opções 
abaixo, qual NÃO corresponde a um destes periodos históri
cos?

(A) O Triunfo da Promessa: os Tempos Exílicos. 
{B) A Vida na Promessa: A Era Sapiencial.
{C) O Rei da Promessa: A Era Davidica.
(D) O Lugar da Promessa: A Era Pré-Monárquica.
(E) O Povo da Promessa: Era Mosaica.

41) Qual das opções abaixo apresenta o exato significado do nome 
"Jesus"?

(A) O Ungido do Senhor.
(B) O Salvador do Povo.
(C) Javé é Favorável.
(D) Deus é conosco.
(E) Javé é Salvador.

42} Assinale a opção que apresenta corretamente um aspecto da 
educação judaica praticada na Palestina nos dias de Jesus.

(A) As sinagogas ofereciam educação estritamente religiosa, 
sendo quaisquer outras disciplinas ensinadas apenas nos 
recintos domésticos.

(B) Os meninos ingressavam nas escolas das sinagogas com 
cerca de doze anos de idade para aprender as Escrituras 
Sagradas.

(C) Os pais eram responsáveis pelas primeiras lições sobre a 
religião hebraica e pela alfabetização dos jovens.

(D) Para tornar-se um rabino responsável por uma sinagoga, o 
jovem judeu precisava realizar estudos da Tora em Jeru
salém.

(E) Meninos e meninas recebiam a mesma instrução, embora as 
mulheres jamais pudessem falar em público nas sinagogas.
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43) Em 853 a .C . ocorreu, segundo os anais assírios, uma batalha 
envolvendo de um lado uma coligação de forças que reunia a 
Síria e Israel contra a Assíria. Tal batalha deteve o avanço 
assírio em direção ao Mediterrâneo. Qual é o nome desta 
batalha?

(A) Carcar.
(B) Gileade.
(C) Hamate.
(D) Ecrom.
(E) Afeque.

44) a campanha por "Direitos Civis", que revolucionou a história 
dos Estados Unidos da América na década de 1960, foi lidera
da por:

(A) Billy Graham.
(B) Martin Luther King Jr.
(C) Bob Dylan.
(D) Nelson Mandela.
(E) John Kennedy.

45) Assinale a opção que apresenta uma afirmação enquadrada cor
retamente no ideário do "Fundamentalismo Protestante", con
forme o pensamento dos precursores deste movimento teológi
co, surgido nos EUA, no início do século XX.

(A) A Bíblia não contém nenhuma espécie de erro e deve ser 
interpretada da maneira mais literal possível,

(B) As leis civis devem proibir todas as práticas que con
trariam os ensinamentos morais das Escrituras.

(C) A Bíblia ensina que o uso da força para repressão daque
les que pregam doutrinas religiosas erradas é um meio 
aprovado por Deus de combater o mal.

(D) Uma vez que existem diversas interpretações legítimas 
das Escrituras, conclui-se que a verdade se manifesta de 
múltiplas formas.

(E) Não pode haver tolerância em relação às minorias que 
apelam para os Direitos Humanos para legitimarem práti
cas que contrariam a natureza humana.
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assinale a opção corre-46) Com relação às missões protestantes, 
ta.

(A) Willian Carey, pastor e sapateiro, fundou a Sociedade 
Missionária Batista da qual foi seu primeiro missioná
rio, tendo chegado à China em 1793.

(B) Robert Kalley estabeleceu-se no Rio de Janeiro no início 
do século XIX, onde fundou uma missão Congregacional in
dependente sob o nome Ajuda para o Brasil.

(C) Adoniram Judson, missionário americano, estabeleceu-se 
na Birmânia (atual Mianmar) em 1813, enviado pelo Ameri
can Board, iniciando o trabalho presbiteriano no país.

(D) Em 1865, James Hudson Taylor, desconhecido e sem o apoio 
de nenhuma confissão de fé, fundou a Missão do Interior 
da índia que viria a se tornar posteriormente a maior 
missão do mundo.

(E) A publicação da obra de David Lívingstone "Viagens Mis
sionárias e Investigações na África do Sul" gerou na In
glaterra um grande entusiasmo por missões e levou à for
mação da Missão das Universidades à África Central.
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47} Qual das opções abaixo está correta, no que diz respeito ao
contexto histórico dos profetas?

(A) Moisés realizou sua obra de libertação dos hebreus e de 
peregrinação a Canaã no começo da Idade do Ferro, tempo 
em que os dois maiores impérios do Crescente Fértil, 
Egito e Babilônia, guerreavam com frequência.

(B) Jeremias profetizou no Reino de Judá, colaborando com a 
reforma religiosa de Josias, que foi abandonada por seus 
sucessores. Vaticinou contra a corrupção do povo de Deus 
até a destruição de Jerusalém pela Assiria e acompanhou 
os deportados para o Egito.

(C) Ezequiel exerceu parte da sua atividade profética na 
Palestina, onde anunciou a destruição de Jerusalém, par
te no Egito, onde exortou a comunidade israelita exilada 
e parte na Babilônia, onde anunciou a restauração de 
Israel.

(D) Amos pregou no reinado de Jeroboão II, numa época em que 
havia prosperidade material para uns e miséria para ou
tros no Reino de Israel. Por isso, a sua palavra profé
tica condenou a exploração dos pobres pelos ricos e as 
injustiças sociais.

{E) Ageu foi um profeta pós-exilico que exortou aos judeus 
egressos do cativeiro babilónico a reconstruírem o Tem
plo de Jerusalém e que resistiu à tentativa de Zorobabel 
no sentido de restaurar a monarquia apresentando-se como 
Messias.

48} Segundo I João 5:8, quem são os três elementos que testifi
cam na terra acerca do Filho de Deus?

(A) Os patriarcas, os apóstolos e os profetas.
{B) O Pai, a Palavra e o Espírito Santo.
{C) O Espírito, a água e o sangue.
(D) A lei, os salmos e os profetas.
(E) Abraão, Moisés e Elias.

49) Leia a seguinte passagem bíblica: "Façamos o homem a nossa 
imagem e semelhança" {Gênesis 1:26). À luz da Bíblia, qual 
das opções abaixo apresenta uma semelhança entre Deus e o 
homem?

(A) Ambivalência.
(B) Aparência física.
{C) Conhecimento do bem e do mal.
(D) Imortalidade.
(E) Ubiquidade.

Prova : Amarela Concurso : CAPNAV/14
Profissão : PASTOR DA IGREJA BATISTA

18/19



50) Leia o trecho a seguir.

"Se a autoridade de Cristo se estende sobre toda a criação, 
o povo que confessa seu nome é chamado a relacionar sua fé 
com a totalidade da vida humana e da história

A afirmação acima, feita por C. René Padilla, sintetiza o 
pensamento de qual corrente teológica?

(A) Teologia da Libertação.
(B) Teologia da Esperança.
(C) Teologia da Prosperidade.
(D) Teologia do Evangelho Social.
(E) Teologia da Missão Integral.
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