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1) Na Teologia Sistemática de Horton (2002), como se denomina a 
opinião da igreja primitiva, que continua sendo o conceito 
sustentado pelo evangelicalismo quanto à inspiração das 
Escrituras ?

(A) Intuição natural.
(B) Iluminação especial.
(C) Orientação dinâmica.
(D) Ditado divino.
(E) Verbal e plenária.

2) Quem, em sua primeira apologia, obra escrita para o
imperador Antonino Pio (150 d.C.), resumia um culto da
igreja primitiva em duas partes básicas: Liturgia da 
Palavra e Liturgia da Eucaristia?

(A) Justino Mártir.
(B) Inácio de Antioquia.
(C) Policarpo.
(D) Teófilo.
(E) Origenes.

3) Segundo Pearlman (2004), qual epístola paulina tornou-se 
conhecida como "epístola da cortesia"?

(A) Efèsios.
(B) Colossenses.
(C) Filemon.
(D) Tito.
(E) Filipenses.

4) Segundo MacArthur (2001), qual é a qualidade mais importante 
do Pastor?

(A) Hospitaleiro.
(B) Moderado.
(C) Temperante.
(D) Irrepreensível.
(E) Justo.
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5) "Creio para que possa entender". Segundo Brown (2007)r quem 
pronunciou esta célebre frase?

(A) Tomás de Aquino.
(B) Agostinho.
(C) Pedro Abelardo.
(D) Erasmo.
(E) Anselmo de Cantuária.

6) Em 1967,. foi realizada a 8a Conferência Mundial Pentecostal 
no Rio de Janeiro, com as reuniões no Maracanãzinho e o 
encerramento no Estádio do Maracanã. Qual foi o tema dessa 
Conferência?

(A) "A centralidade da cruz de Jesus Cristo".
(B) "O Espirito Santo e os dons espirituais".
(C) "O Espirito Santo glorificando a Cristo".
(D) "Aperfeiçoe a si mesmo, os outros e a igreja".
(E) "Cristo, a única esperança para a humanidade".

7) Segundo a análise de Émile Durkhein em sua obra "As Formas 
Elementares de Vida Religiosa", como se denomina o sistema 
religioso voltado às coisas da natureza (ventos, rios, 
astros, céu etc.) ou aos objetos de toda espécie que povoam 
a superfície da terra (plantas, animais, rochas etc.)?

(A) Xamanismo.
(B) Naturismo.
(C) Animismo.
(D) Jainismo.
(E) Henoteísmo.

8) Assinale a opção que apresenta as duas igrejas da Ásia, 
conforme consta no livro de Apocalipse, cujas cartas 
enviadas fazem menção aos nicolaítas.

(A) Tiatira e Esmirna.
(B) Éfeso e Pérgamo.
(C) Éfeso e Sardes.
(D) Éfeso e Laodiceia.
(E) Filadélfia e Laodiceia.
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9) Os dois reinos que surgiram após a morte de Salomão são 
comumente conhecidos e diferenciados pelos apelativos de 
"Norte'1 (Israel) e "Sul" (Judá) . Quem foi, respectivamente, 
o primeiro rei de cada Reino?

(A) Nadabe e Asa.
(B) Acabe e Josafá.
(C) Jeroboão e Roboão.
(D) Jeú e Acazias.
(E) Joacaz e Joás .

10) Frida Vingren, esposa de Gunnar Vingren, era responsável 
pelo trabalho social da igreja, no Rio de Janeiro, direção 
dos grupos de oração, de visitadoras e de evangelização, 
além de outras atividades. Tocava órgão, cantava hinos e, 
ainda na Suécia, fez curso universitário. Assinale a opção 
que corresponde à formação universitária dessa missionária.

(A) Enfermagem.
(B) Jornalismo.
(C) Economia.
(D) Contabilidade.
(E) Medicina.

11) A "Benção Apostólica", dada por um ministro ao final do 
culto, é uma tradição das Assembleias de Deus. De acordo com 
o texto de II Co 13.13, versão Revista e Corrigida, como 
devem ser proferidas tais palavras?

(A) "A comunhão do Espírito Santo, e o amor de Deus, e a
graça do Senhor Jesus Cristo sejam com vós todos. Amém!"

(B) "O amor de Deus, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e a
comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém!"

(C) "A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a
comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém!"

(D) "O amor do Senhor Jesus Cristo, e a graça de Deus, e a 
comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém!"

(E) "A verdade do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a 
comunicação do Espírito Santo sejam com vós todos. 
Amém!"
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12) Segundo análise de Kerry D . McRoberts, na Teologia
Sistemática editada por Horton (2002), assinale a opção que 
apresenta aquele que é considerado como o primeiro erudito a 
empregar o termo "Trindade".

(A) Irineu.
(B) Tertuliano.
(C) Origenes.
(D) Justino Mártir.
(E) Clemente de Alexandria.

13) Assinale a opção que está de acordo com o comentário da 
Bíblia de Estudo Pentecostal sobre o Batismo no Espírito 
Santo.

(A) É parte da experiência da conversão, sem qualquer 
evidência inicial.

(B) Ocorre uma só vez na vida do crente e move-o à 
consagração à obra de Deus.

(C) "Cornélio foi salvo", "batizado no Espírito" e "recebeu
o arrependimento para a 
sinônimas.

vida " são todas expressões

(D) Lucas relaciona o batismo no Espírito Santo com a
salvação e a regeneração.

(E) Trata-se de uma segunda 
chamada "santificação".

obra instantânea da graça,

14) 0 Evangelho de Lucas e o Livro de Atos dos Apóstolos 
forçosamente saíram da pena de um mesmo autor. Ambos começam 
com uma dedicatória a:

(A) Barnabé.
(B) Paulo.
(C) Teófilo.
(D) Timóteo,
(E) João Marcos.

15) Segundo Hahn (2011), no livro História do Culto Protestante 
no Brasil, a segunda tentativa de estabelecer uma colônia 
protestante no Brasil foi dos

(A) franceses.
(B) ingleses.
(C) alemães.
(D) holandeses.
(E) norte-americanos.
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16) Como se denomina o Conselho que foi criado em 194 8, em 
Amsterdã, com a presença de 147 denominações de 44 paises?

(A) Conselho Internacional de Igrejas Cristãs.
(B) Conselho Mundial de Igrejas.
(C) Conselho Mundial de Fé e Ordem.
(D) Conselho Missionário Mundial.
(E) Conselho Mundial de Vida e Trabalho.

17) Assinale a opção que apresenta a heresia "de que o corpo de 
Jesus não era idêntico ao nosso, fora especialmente criado 
para a missão que veio cumprir(...) Jesus era uma só Pessoa 
com uma só natureza

(A) Docetismo.
(B) Arianismo.
(C) Ebionismo.
(D) Nestorianismo.
(E) Eutiquianismo.

18) Segundo Cairns (2008), qual foi a primeira heresia 
filosófica enfrentada pela igreja?

(A) Arianismo.
(B) Montanismo.
(C) Pelagianismo.
(D) Estoicismo.
(E) Gnosticismo.
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19) Correlacione os sistemas de crenças em Deus que divergem do 
ensino bíblico, às suas respectivas definições, e assinale a 
opção que apresenta a sequência correta.

SISTEMAS
I - Deismo
II - Panteísmo 
III- Politeísmo
IV - Monismo
V ~ Henoteísmo

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

DEFINIÇÕES
( )É a prática da adoração a mais 

de uma divindade.
( )É a doutrina de que Deus é 

tudo, e tudo é Deus.
( )Indica o sistema de adoração a 

um só Deus, admitindo, 
todavia, a existência de 
outros deuses.

( )Doutrina pela qual se afirma a 
existência de Deus, mas, ao 
mesmo tempo, se assevera que 
Ele está longe de nós, a ponto 
de não se envolver em assuntos 
humanos.

20) Quais são os quatro importantes reformadores que têm seu 
perfil teológico estudado por George (2007) em seu livro 
Teologia dos Reformadores?

(A) Martinho Lutero, Desidério Erasmo, João Calvino e 
Philípp Melanchton.

(B) Martinho Lutero, Ulrich Zuínglio, João Calvino e Menno 
Simons.

(C) Martinho Lutero, Guilherme de Occam, João Calvino e 
Pedro Lombardo.

(D) John Wycliffe, Ulrich Zuínglio, João Huss e Tomás de 
Aquino.

(E) Martinho Lutero, Pelágio, João Calvino e James (Jacob) 
Armínio.
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21) Paulo, ao escrever a Epistola aos Gálatas, teve por 
propósito combater uma seita que insistia em afirmar que os 
cristãos gentios deviam ser circuncidados e observar a Lei 
de Moisés. Que seita é esta?

(A) Ebionismo.
(B) Gnosticismo.
(C) Nicolaitas.
(D) Arianismo.
(E) Judaizantes.

22) De acordo com Isael Araújo (100 acontecimentos que marcaram 
a história das Assembleias de Deus no Brasil), quem é 
considerado o "apóstolo da imprensa pentecostal brasileira"?

(A) Nils Kastberg.
(B) Samuel Nystrom.
(C) Alcebiades Pereira Vasconcelos.
(D) Emilio Conde.
(E) Nels Lawrence Olson.

23) Segundo análise de Alencar (2010), qual fator socioeconômico 
contribuiu para a expansão das Assembleias de Deus no 
Brasil?

(A) O ciclo do café.
(B) O aumento da produção de cana-de-açúcar.
(C) A guerra de secessão estadunidense.
(D) A Primeira Guerra Mundial.
(E) A crise da borracha.

24) Brown (2007), ao escrever sobre a Filosofia e a fé no século 
XX, destacou dois movimentos filosóficos que surgiram na 
Europa continental aproximadamente no tempo da Primeira 
Guerra Mundial. Como se denominam esses movimentos?

(A) Empirismo e Racionalismo.
(B) Positivismo lógico e Existencialismo.
(C) Deísmo e Iluminismo.
(D) Ceticismo e Idealismo.
(E) Ateísmo e Agnosticismo.
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25) No que se refere às relações entre as Pessoas da Trindade, 
assinale a opção que apresenta aquele que ensinava que o 
Espírito Santo era ministro e servo no mesmo nível que os 
anjos e que era uma criatura subordinada ao Pai e ao Filho,

(A) Ário.
(B) Êutico.
(C) Apolinário,
(D) Macedônio.
(E) Nestório.

26} Analise o trecho a seguir.

"Sem dúvida ou questionamento foi um dos teólogos mais 
injustamente ignorado e grosseiramente mal interpretado da 
história da teologia cristã. Seu nome é associado a um ponto 
de vista doutrinário ou confessional específico”.

Esta análise de Roger Olson (2001) refere-se a qual teólogo?

(A) João Wesley.
(B} Thomas Cranmer.
(C) Jacob Armínio.
(D) Philip J . Spener.
(E) Nikolaus L. Von Zinzendorf.

27) Segundo Horton (2002), cada nome que Deus usa e aceita 
revela alguma faceta de Seu caráter, natureza, vontade ou 
autoridade. Assinale a opção que apresenta o significado da 
expressão "Yahweh ro'i”.

(A) "0 Senhor justiça nossa".
(B) "0 Senhor é paz".
(C) "0 Senhor é meu pastor".
(D) "O Senhor é a minha bandeira".
(E) "0 Senhor que te sara".

28) Segundo Unger (2006), quais foram os profetas que 
exerceram seu ministério entre os exilados em 
Babilônia (606 ~ 538 a. C.)?

(A) Daniel e Ezequiel.
(B) Amós e Oséias.
(C) Isaías e Miquéias.
(D) Jeremias e Naum.
(E) Ageu e Zacarias.
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29) Quanto à Doutrina das Últimas Coisas, assinale a opção que
corresponde ao ensino da Assembleia de Deus no Brasil.

(A) Jesus Cristo voltará depois que um milênio de progresso 
coloque o mundo sob a autoridade do evangelho.

(B) O Reino de Deus é uma metáfora, e busca levar a efeito 
mudanças políticas e sociais radicais no presente.

(C) A esperança é que Deus intervirá, pronunciará seu juízo 
contra o presente sistema mundial, e enviará Jesus 
Cristo de volta à Terra para estabelecer o seu governo.

(D) A segunda vinda de Cristo ocorre quando Ele entra no 
coração do crente por ocasião da conversão deste.

(E) A segunda vinda de Cristo está cumprida nos "filhos 
amadurecidos", que estão amadurecendo a Igreja para que 
ela assuma o domínio sobre os reinos deste mundo.

30) Analise o trecho a seguir,

"Por esta teoria, Deus fez de Adão o representante da raça e 
entrou em uma aliança com ele. Nosso parentesco com Adão foi 
a razão pela qual ele, e não outro, foi escolhido. Pelos 
termos desta aliança, Deus prometeu conceder vida eterna a 
Adão e sua posteridade se ele, como cabeça representativo, 
obedecesse a Deus..." (Thiessen, 2010) .

O trecho acima refere-se a qual Teoria sobre a imputação do 
pecado na raça humana?

(A) Pelagiana.
(B) Federativa.
(C) Arminiana.
(D) Da Imputação Mediata,
(E) Agostiniana.

31) Ladd {2003), na obra "Teologia do Novo Testamento", ao 
analisar a Epístola aos Hebreus, afirma que o pré-requisito 
básico para a vida cristã é:

(A) o Batismo.
(B) a Experiência.
(C) a Unção.
(D) a Fé.
(E) a Confissão,
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32) Segundo Lambert (2011), em sua obra "O Nascimento das 
Religiões", qual foi a primeira religião monoteísta a 
propagar para seus fiéis uma salvação no outro mundo (uma 
salvação além)?

(A) Gnosticismo.
(B) Judaismo.
(C) Cristianismo.
(D) Zoroastrismo.
(E) Islamismo.

33) Archer (2012), no livro "Panorama do Antigo Testamento", faz 
uma análise do livro de Levitico, comentando sobre as três 
principais festas do ano hebreu: Páscoa, Pentecostes e 
Tabernáculos. Assinale a opção referente ao seu comentário 
sobre a PÁSCOA.

(A) Relembrar as dificuldades e as vitórias durante a 
entrada na terra prometida.

(B) Dedicar a Deus as primícias da colheita do trigo.
(C) Comemorar as peregrinações no deserto e se regozijar com 

a conclusão das colheitas.
(D) Comemorar a libertação de Israel do cativeiro no Egito.
(E) Comemorar a purificação do tabernáculo.

34) São características distintivas da ética cristã, EXCETO:

(A) basear-se na vontade de Deus.
(B) ser absoluta.
,(C) ser prescritiva.
(D) basear-se na revelação de Deus.
(E) ser teleológica.

35) Segundo González e Orlandi (2008), quem foi um dos maiores 
missionários de todos os tempos e o principal precursor do 
movimento missionário moderno?

(A) Adoniram Judson.
(B) David Livingstone.
(C) J. Hudson Taylor.
(D) Samuel Marsden.
(E) William Carey.
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36) Como parte dos 100 acontecimentos que marcaram a história 
das Assembleias de Deus no Brasil, segundo Isael de Araújo, 
está o lançamento da Bíblia de Estudo Pentecostal (BEP), em 
1995. Assinale a opção que apresenta aquele que é 
considerado como idealizador para produzir a citada Bíblia 
para os brasileiros.

(A) C .I. Scofield.
(B) Loren Triplett.
(C) Stanley M. Horton,
(D) Donald Carrel Stamps.
(E) Gordon Chown.

37) Leia o texto a seguir.

"Sem sombra de dúvida, o maior de todos os profetas do 
Antigo Testamento, pois seu pensamento e doutrina cobriram 
tão variada gama de assuntos quanto seu ministério foi de 
longa duração".

O comentário acima, de Kaiser Jr. (2011), refere-se a qual 
profeta?

(A) Jeremias.
(B) Isaías.
(C) Ezequiel.
(D) Oséias.
(E) Amós.

38) Oliveira (2013), ao discorrer sobre os passos a serem dados 
para a execução de um funeral, recomenda que o Pastor 
compareça ao local do sepultamento pelo menos:

(A) na hora do sepultamento.
(B) cinco minutos antes.
(C) dez minutos antes.
(D) meia hora antes.
(E) uma hora antes.
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39) Segundo análise de Collins (2004), referente ao 
relacionamento entre conselheiro e aconselhando, qual é a 
qualidade do conselheiro que gera a capacidade de "sentir o 
mesmo" que o aconselhando, entendendo seus valores, crenças, 
conflitos íntimos e feridas da alma?

(A) Empatia.
(B) Calor humano.
(C) Sinceridade.
(D) Misericórdia.
(E) Comunicação.

40) Segundo Merval Rosa (1992), o processo da conversão 
religiosa abrange, pelo menos, quatro estágios fundamentais: 
o período de inquietação, o período crítico, o período de 
paz e o período da expressão concreta. Assinale a opção 
referente ao período de inquietação.

(A) Nesse período, o indivíduo reconhece que algo lhe está 
faltando e ele mesmo toma a iniciativa em procurar a 
solução para seu problema.

(B) 0 resultado natural da solução desse problema são os 
frutos da experiência na vida do indivíduo.

(C) Na proporção em que a emoção do momento climático se 
desvanece, o indivíduo começa a experimentar alívio.

(D) A influência da família parece ser o fator mais 
decisivo.

(E) Sem a interferência de um estímulo exterior, de repente, 
algo extraordinário acontece: uma grande iluminação, um 
sentimento de que os problemas da vida foram todos 
resolvidos.

41) De acordo com o registro no livro de Atos dos Apóstolos, em 
que cidade estavam Barnabé e Saulo quando "disse o Espírito 
Santo: Apartai-me... para a obra a que os tenho chamado"?

(A) Jerusalém,
(B) Antioquia.
(C) Cesareia.
(D) Éfeso.
(E) Tessalônica.
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42) Segundo Zuck (2012), as parábolas, as alegorias e as fábulas
exigem atenção especial no estudo bíblico. Sobre as
parábolas é correto afirmar que:

(A) dão margem para interpretações diversas.
(B) são narrativas que podem ou não serem verídicas.
(C) são histórias que procuram ilustrar uma verdade por 

analogia.
(D) são metáforas ampliadas.
(E) as interpretações estão entremeadas na história.

43) Leia o texto a seguir.

"E, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, 
ao monte das Oliveiras, enviou, então, Jesus dois
discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de 
vós e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho 
com ela; desprendei-a e trazei-mos. E, se alguém vos disser 
alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles; e logo os 
enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o 
que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião:
1 Eis que o teu Rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma 
jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga'". 
(Evangelho de Mateus 21:1-5)

No Evangelho de Mateus, há muitas citações de profecias do 
Antigo Testamento. A profecia em que Jesus Cristo entraria 
em Jerusalém montado em um jumentinho foi proferida por qual 
profeta?

(A) Zacarias.
(B) Isaías.
(C) Míquéias,
(D) Jeremias.
(E) Habacuque.

Prova
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44) A tecnologia tem provocado novas questões éticas como: 
inseminação artificial, bebês de proveta, barrigas de 
aluguel, clonagem etc. As opiniões sobre essas questões se 
subdividem em duas perspectivas: a humanista secular e a 
judaico-cristã. Assinale a opção que corresponde à perspec
tiva judaico-cristã.

(A) A humanidade evoluiu dos animais.
<B) Não existe um criador.
{C) 0 fim não justifica os meios.
(D) A humanidade é soberana sobre a vida.
(E) A qualidade de vida é um principio chave.

45) Com relação à narrativa babilónica do dilúvio, assinale a 
opção correta.

(A) A narrativa babilónica, diferentemente da bíblica, não 
fala da libertação do herói e sua família.

(B) A narrativa babilónica, assim como a bíblica, afirma que 
o herói do dilúvio fora instruído divinamente para 
construir um enorme barco para preservar a vida.

(C) A narrativa babilónica e a bíblica estão de acordo 
quanto às concepções morais do herói.

(D) A narrativa babilónica, diferentemente da bíblica, omite 
o fato de o herói ter recebido bênçãos especiais depois 
do desastre.

(E) A narrativa babilónica e a bíblica se assemelham em suas 
concepções filosóficas.

46) Na primeira viagem missionária de Paulo, em que local houve 
a conversão de um governador romano (Sérgio Paulo) que foi 
convencido por um milagre (a cegueira de Elimas, o encanta
dor) ?

(A) Chipre.
(B) Antioquia da Pisídia.
(C) Icônio.
(D) Listra.
(E) Derbe.
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47) Segundo registro na Teologia Sistemática de Horton (2002), 
"os pentecostais acreditam firmemente que o propósito do 
Batismo no Espirito Santo é poder para":

(A) o serviço.
(B) a regeneração.
(C) o novo nascimento.
(D) a santificação.
(E) o arrebatamento.

48) Segundo a análise de Dockery (2005), sobre o inicio das 
hermenêuticas cristãs, qual o método hermenêutico comum no 
judaísmo, geralmente descrito como um método exegético ou 
uma antologia de interpretações?

(A) Shemá.
(B) Midrash.
(C) Alegórico.
(D) Pesher.
(E) Tipológico.

49) Hahn (2011), afirma que o culto protestante no Brasil foi, 
no seu início, grandemente influenciado pela distribuição de 
Bíblias. A primeira organização inteiramente
interdenominacional a ser formada com o objetivo de 
distribuir a Bíblia no mundo inteiro foi a Sociedade

(A) Bíblica Britânica e Estrangeira.
(B) Bíblica Americana.
(C) Bíblica do Brasil.
(D) Bíblica Coreana.
(E) Bíblica na índia.

50) Há numerosas abordagens à verdade adotadas por filósofos da 
antiguidade. Sócrates empregava o método de perguntas e 
respostas na prática de sua filosofia. Que nome era dado a 
esse método de Sócrates?

(A) Reductío ad Absurdum.
(B) A dedução.
(C) Indutivo.
(D) Científico.
(E) Maiêutica.
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