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Com relação à hermenêutica, assinale.a opção correta.

(A) A  análise histórico-cultural considera a relação de 
uma passagem com o corpo todo do escrito de um 
autor.

(B) A  análise contextual leva em conta textos bíblicos 
relacionados, quer dados antes, quer depois da 
passagem em estudo.

(C) A análise teológica estuda o nível de compreensão 
teológica na época da revelação, a fim de averiguar o 
significado do texto para seus destinatários iniciais.

(D) A  análise literária revela a léxico[ogia e a sintaxe de 
um texto, a fim de entender suas alusões, referências 
e propósitos.

(E) A  teoria dispensacional acentua a continuidade 
histórica, vendo a Bíblia como produto do 
desenvolvimento evolutivo da religião de Israel.

QUESTÃO 2

Assinale a opção correta, com relação aos salmos
atribuídos a Asafe e Coré.

(A) Podem ter sido transmitidos oralmente, mas foram 
rapidamente colocados por escrito para servir como 
cânticos cultuais.

(B) Foram compostos, por ordem de Salomão, para 
serem cantados no templo que este rei construiu.

(C) Surgiram durante a reforma religiosa empreendida 
pelo rei Josias, originalmente como músicas.

(D) Surgiram como poesias escritas em hebraico no pós- 
exílio com a finalidade de ensinar essa língua nas 
sinagogas.

(E) Representam a transcrição de músicas populares 
cantadas nos cultos para atrair público.

QUESTÃO 3

Com relação ao deísmo, assinale a opção INCORRETA.

(A) Deus deixou sua criação reger-se pelas leis naturais, 
abandonando-a; logo, não há lugar para milagres, 
para a Bíblia como revelação de Deus, para profecia, 
para a providência ou para Cristo como um Deus- 
homem.

(B) A  "virtude e a piedade” consistem no culto mais 
importante que se pode prestar a Deus, cujas leis 
éticas estão na Bíblia e nela descobertas pela razão.

(C) O homem não pode compreender o sentido da 
religião apenas pelo processo racional, porque Deus 
está acima da razão.

(D) Surgido na Inglaterra no século XVII, propagou-se 
pela França, Alemanha e Estados Unidos. Era uma 
religião natural ou uma religião da razão.

(E) Deus existe e pode ser cultuado pelo arrependimento 
e por uma vida de tal modo digna que a alma imortal 
possa receber a recompensa em vez do castigo.

QUESTÃO 1
Weber (2004) analisa a relação entre o protestantismo e o 
surgimento do capitalismo ocidental. Assinale a opção que 
corresponde à afirmação de Weber sobre o papel que os 
batistas tiveram nesse processo.

(A) O modo de vida bíblico foi concebido pelos primeiros 
batistas como autorização para usufruir regradamente 
de todos os prazeres da vida.

(B) A igreja visível para os batistas era inicialmente 
formada por justos e injustos, como uma forma de 
aumentar a glória de Deus e de trazer aos homens os 
meios de salvação.

(C) A  fim de concretizarem o ideal de pureza, todas as 
comunidades batistas originais cobravam de seus 
membros uma conduta pura como meio de se 
alcançar, pelo mérito pessoal, a salvação.

(D) A  política para os batistas tornou-se um meio sagrado 
em que a manifestação da graça purificava as 
instituições políticas.

(E) As seitas batistas contribuíram para desenvolver a 
mais radical desvalorização dos sacramentos e a 
desmistificação religiosa do mundo.

QUESTÃO 5

Na tarefa hermenêutica da interpretação gramatical, a 
expressão usus loquendi refere-se

(A) ao sentido particular da palavra no contexto da 
passagem bíblica em que ela é encontrada.

(B) à etimologia estabelecida de uma palavra, o que 
mostra seu significado real, podendo iluminá-lo de 
maneira surpreendente.

(C) às explicações dadas pelos próprios autores dos 
textos ao uso que fazem da palavra.

(D) à tarefa do intérprete de descobrir a ideia principal, 
sem dar importância aos detalhes contidos no 
contexto.

(E) ao tempo em que a palavra foi empregada pelo autor 
de acordo com seu uso no contexto histórico do texto.

QUESTÃO 4
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Leia o texto a seguir.

“O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo 
ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários 
feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos 
humanas, como se de alguma coisa precisasse; pois ele 
mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais; 
de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a 
face da terra, havendo fixado os tempos previamente 
estabelecidos e os limites da sua habitação...11 (Atos 17:24- 
26).

A perícope acima refere-se a que atributo incomunicável 
da natureza de Deus?

(A) Transcendência.
(B) Imanência.
(C) Onisciência.
(D) Santidade.
(E) Unicidade.

QUESTÃO 1

Leia o texto a seguir.

“Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se 
todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que 
nem no mundo inteiro caberíam os livros que seriam 
escritos." (João 21:25).

Tomando por base o texto bíblico acima, Erickson (1997) 
afirma, em sua Introdução à Teologia Sistemática, que 
“todas as palavras e ações de Jesus eram palavras e 
ações de Deus, e que o Espírito foi, ao que parece, muito 
seletivo no que inspirou os autores bíblicos a registrar." 
Sendo assim, pode-se afirmar que João 21:25 alude a um 
caso de

(A) inspiração sem revelação.
(B) revelação sem inspiração.
(C) inspiração com revelação.
(D) revelação com iluminação.
(E) iluminação sem inspiração.

QUESTÃO 6
Assinale a opção que apresenta apenas atributos
incomunicáveis de Deus.

(A) Independência, imutabilidade, impassibilidade, 
infinitude e eternidade.

(B) independência, imutabilidade, eternidade,
impassibilidade e unidade.

(C) Independência, imutabilidade, eternidade,
onipresença e unidade.

(D) Independência, onipresença, onisciência, onipotência 
e impassibilidade.

(E) Independência, onipresença, onisciência, onipotência 
e eternidade.

QUESTÃO 8

QUESTÃO 9

Assinale a opção que apresenta uma afirmação correta
sobre a pessoa de Cristo.

(A) Cristo possuía um corpo humano, porém sua mente e 
espírito eram de natureza divina.

(B) Em Cristo, habitavam separadamente, mas em 
perfeita harmonia, duas naturezas, uma divina e outra 
humana.

(C) Em Cristo, a natureza humana foi tomada e absorvida 
pela natureza divina.

(D) Cristo, o filho, foi criado igual ao Pai, mas não é da 
mesma natureza do Pai.

(E) A única maneira de Jesus Cristo homem ser o único 
mediador entre Deus e o homem era ser também 
verdadeira mente Deus.

QUESTÃO 10

Assinale a opção que apresenta a correta relação entre o
conceito de paixão e a religião no pensamento de
Nietzsche.

(A) A religião incentiva a paixão pelos fracos, o que 
deteriora a dignidade humana.

(B) As paixões são inflamadas pelo sentimento religioso 
que contraria o caráter racional do homem.

(C) A paixão é um tipo de sofrimento religioso incapaz de 
redimir e de levar o homem a realizar seu potencial.

(D) A religião contradiz as paixões que são favoráveis ao 
progresso humano.

(E) A  crença religiosa em Deus como um ser passional 
reforça o descrédito de toda a Teologia.

Prova: Amarela
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Ao analisar a relação entre a missão integral e a missão 
transcultural, Padilla (2003) lista quatro dicotomias 
resultantes da identificação da missão da Igreja com a 
missão transcultural, que tem gerado impacto negativo. 
Assinale a opção que apresenta uma dessas dicotomias.

(A) Entre igrejas que recebem missionários e igrejas que 
enviam missionários.

(B) Entre o campo missionário e os cristãos comuns.
<C) Entre missionários e a missão da Igreja.
(D) Entre missionários e missiólogos da Igreja.
(E) Entre missionários e o campo missionário.

QUESTÃO 12

A respeito das interpretações simbólica e tipológica das 
Escrituras, assinale a opção INCORRETA.

(A) Os fatos podem ter significado simbólico.
(B) Os fatos podem ter significado tipoiógico.
(C) Um tipo sempre prefigura aigo futuro.
(D) Um tipo é um fato que ensina uma verdade moral e 

prediz alguma realização efetiva dessa verdade.
(E) Os tipos do Antigo Testamento não expressavam 

verdades espirituais, apenas tinham função ritual.

QUESTÃO 13

Leia o texto a seguir.

“Todo homem é criado livre como Adão, tendo, portanto, 
capacidade de escolher entre o bem e o mal. Cada alma é 
uma criação individual de Deus, não herdando, por isso, a 
contaminação do pecado de Adão. A universalidade do 
pecado no mundo é explicada pela fraqueza da carne 
humana e não pela corrupção da vontade humana pelo 
pecado. O homem não herda o pecado original de seu 
primeiro pai, embora os pecados das pessoas da geração 
passada enfraqueçam a carne da geração atual, razão 
porque os pecados são cometidos, a menos que as 
vontades individuais cooperem com Deus no processo de 
salvação. A  vontade humana é üvre para cooperar com 
Deus na conquista da santidade e para poder usar os 
instrumentos da graça como a Bíblia, a razão e o exemplo 
de Cristo. Não existe o chamado pecado original." 
(CAIRNS, 1988).

A  citação acima descreve as idéias, condenadas pelo 
Concilio de Éfeso, defendidas por que monge do período 
patrístico?

(A) Agostinho.
(B) Pelágio.
(C) Nestório.
(D) Êutiques.
(E) Apolinário.

QUESTÃO 11
Em sua obra “História das Missões”, Neill (1986) procura 
seguir as linhas principais do progresso do cristianismo, 
como fé ao longo da história, recorrendo aos 
acontecimentos mais relevantes e às carreiras mais 
notáveis. Considerando essa perspectiva utilizada pelo 
referido autor, assinale a opção correta a respeito das 
missões cristãs no período da Alta Idade Média.

(A) A Inglaterra foi evangeiizada por iniciativa pessoal do 
bispo de Roma, Gregório Magno, que, em 596, 
enviou Agostinho e um grupo de monges a 
Canterbury.

(B) A  conversão de Cartos Magno deu-se no Natal de 
800, data em que foi coroado Imperador dos francos 
por Gregório II, o bispo romano que o evangelizou.

(C) A  primeira grande missão aos povos eslavos se deu 
no século IX por meio dos irmãos Constantino (Cirilo 
e Metódio), que criaram o alfabeto cirílico ou 
giagolítico, a fim de facilitar no trabalho de 
evangelização.

(D) As primeiras tentativas de evangelização da 
Escandinávia se deram no século XI, a partir de 
Hamburgo, na atual Alemanha, com o envio de frades 
franciscanos ao território onde hoje se encontra a 
Dinamarca.

(E) A  conversão da Rússia ao cristianismo se deu após o 
batismo da princesa Olga em Constantinople, em 
860, e o envio de bispos gregos a Kiev, que, na 
época, era a capital do império russo.

QUESTÃO 15

Assinale a opção que apresenta corretamente a relação 
entre o conceito de autonomia e a Teologia no 
pensamento kantiano.

(A) A autonomia humana representa a realização da vida 
conforme a lei da razão criada por Deus.

(B) Quando alcança a autonomia da razão, o homem se 
emancipa da vontade de Deus.

(C) O ser humano autônomo ultrapassou os limites da 
ética e igualou-se à consciência divina.

(D) A autonomia liberta o indivíduo da sujeição às leis do 
mundo que contrariam a vontade de Deus.

(E) Deus é a fonte tanto das leis racionais que 
emancipam o homem quanto das forças irracionais.

QUESTÃO 14

Prova: Amarela
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Assinale a opção correta acerca do rei Joás, conforme II 
Crônicas 22-24.

(A) Foi salvo, pelo sumo sacerdote Joiada, de ser 
assassinado por Ataiia.

(B) Ordenou a execução da usurpadora Ataiia dentro do 
templo de Jerusalém.

(C) Determinou a derrubada do templo de Baal, mas 
poupou a vida do baalim Matã.

(D) Mandou apedrejar o profeta Zacarias, que havia 
repreendido sua idolatria.

(E) Foi morto em batalha contra o exército do rei da Síria. 

QUESTÃO 17

Assinale a opção que apresenta a escola filosófica que 
compreende a virtude como o meio exato entre dois 
extremos, capaz de proporcionar o alcance da felicidade.

(A) Estoica.
(B) Platônica.
(C) Aristotélica.
(D) Idealista.
(E) Utilitarista.

QUESTÃO 18

Assinale a opção que apresenta uma das diferenças entre 
as duas narrativas da criação presentes no livro de 
Gênesis.

(A) A  primeira diz que Deus criou tudo em seis dias, 
enquanto a segunda fala que o homem foi criado à 
imagem de Deus.

(B) A primeira afirma que Eva foi criada a partir da 
costela de Adão, enquanto a segunda diz que Adão 
nomeou os animais.

(C) A primeira diz que os luminares foram criados no 
terceiro dia, enquanto a segunda apresenta a 
serpente como tentadora.

(D) A primeira diz que Deus achou bom o que havia 
criado, enquanto a segunda afirma que Deus se 
arrependeu de ter feito o homem.

(E) A primeira afirma que Deus mandou o homem 
dominar a criação, enquanto a segunda diz que o 
homem foi feito do pó da terra.

QUESTÃO 16
Com relação à teologia do protestantismo fund ame ntalista, 
Mendonça (1990) apresenta três aspectos doutrinários 
essenciais: a Bíblia, a cristologia e a teologia da história. 
Com relação à abordagem desse autor sobre esses 
aspectos, assinale a opção correta.

(A) Apesar da crença na inerrância absoluta quanto aos 
manuscritos originais, o fundamentalismo abre 
espaços para a relativização de princípios 
fundamentais da doutrina bíblica.

(B) A cristologia fundamentalista abraça o movimento do 
Jesus histórico ao reforçar os aspectos principais de 
sua humanidade em um processo de relativização de 
sua divindade.

(C) A escatologia fundamentalista se caracteriza 
essencialmente pela expectativa do fim do mundo, 
com a consequente relativização das coisas terrenas.

(D) O dispensacionalismo é um esquema amilenista que 
revela uma teologia da história que se assenta na 
busca de sinais do evento sobrenatural do reino.

(E) No Brasil, o fundamentalismo dialoga, desde o 
princípio, com o catolicismo, reforçando o esforço 
ecumênico das igrejas cristãs da América Latina.

QUESTÃO 20

Que fato da história eclesiástica, ocorrido no final da 
Idade Média, realçou a necessidade de reforma da Igreja?

(A) O grande cisma.
(B) A invenção da imprensa.
(C) A criação das universidades.
(D) A querela das investiduras.
(E) A emergência da escolástica.

QUESTÃO 21

O princípio sintetizado na fórmula cuis regio, eius religio, 
consagrado em Augsburgo, em 1555, definia que

(A) os reis cristãos deveríam respeitar a supremacia 
temporal do pontífice romano ou do prelado 
protestante.

(B) os súditos de reinos cristãos deveríam ser livres para 
praticar a fé conforme sua consciência.

(C) em terras germânicas, os reinos poderíam optar pela 
adoção de algum dos credos protestantes.

(D) os governantes vassalos do Sacro Império Romano 
escolheríam a fé dos súditos entre catolicismo e 
luteranismo.

(E) só seriam toleradas confissões religiosas em que o 
poder do rei subordinasse o poder eclesiástico.

QUESTÃO 19

Prova: Amarela
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Tendo em vista o pensamento de Olson (2004), em sua
obra "História das controvérsias na Teologia Cristã”, com
relação à condição espiritual humana, desde o Concilio de
Éfeso (431 d.C.), o concenso cristão é que

(A) todos os seres humanos nascem puros e, quando 
cometem o primeiro erro, assumem a condição 
chamada pecaminosidade, de modo que o pecado, 
como corrupção, se não como culpa, é herdado 
universalmente, e todas as pessoas precisam se 
arrepender, ter fé e reconciliar-se pela obra de Jesus 
Cristo na cruz. Em outras palavras, a graça constitui 
uma necessidade humana universal.

(B) todos os seres humanos nascem com e na condição 
chamada pecaminosidade, de modo que o pecado, 
como corrupção, se não como culpa, é herdado 
universalmente, mas apenas quem escolher errar 
peca, o que faz com que tais pessoas precisem se 
arrepender, ter fé e reconciliar-se pela obra de Jesus 
Cristo na cruz. Em outras palavras, a graça não 
constitui uma necessidade humana universal.

(C) nem todos os seres humanos nascem com e na 
condição chamada pecaminosidade, de modo que o 
pecado, como corrupção, se não como culpa, não é 
herdado universalmente, embora todas as pessoas 
precisem se arrepender, ter fé e reconciliar-se pela 
obra de Jesus Cristo na cruz. Em outras palavras, a 
graça não constitui uma necessidade humana 
universal.

(D) todos os seres humanos nascem puros e, no período 
da adolescência, quando começam a desafiar toda 
autoridade sobre si, assumem a condição chamada 
pecaminosidade, de modo que o pecado, como culpa 
e não como corrupção, é herdado universalmente, e 
todas as pessoas precisam se arrepender, ter fé e 
reconciliar-se pela obra de Jesus Cristo na cruz. Em 
outras palavras, a graça constitui uma necessidade 
humana universal.

(E) todos os seres humanos nascem com a condição 
chamada pecaminosidade, de modo que o pecado, 
como corrupção, se não como culpa, é herdado 
universalmente, e todas as pessoas precisam se 
arrepender, ter fé e reconciliar-se pela obra de Jesus 
Cristo na cruz. Em outras palavras, a graça constitui 
uma necessidade humana universal.

QUESTÃO 22
Com relação á justificação assinale a opção correta.

(A) É a volta do pecador e de seus pecados a Cristo para 
alcançar a salvação.

(B) Pode ser caracterizada pela mudança de mentalidade 
naquele que se torna seguidor de Cristo.

(C) A justificação, assim como a regeneração, são 
processos semelhantes nos quais o Espírito Santo dá 
ao homem consciência da sua condição espiritual.

(D) É um ato judicial de Deus no qual declara que o 
pecador está livre da condenação e lhe restaura o 
favor divino.

(E) É a aquisição do caráter moral que o cristão obtém 
por meio de renúncia e de luta espiritual.

QUESTÃO 24

Qual foi o método de interpretação das Escrituras 
desenvolvido por Fílon de Alexandria, que teve profunda 
influência na Teologia Cristã?

(A) Leitura contextualizada, que considera o panorama 
social da época em que o texto foi escrito.

(B) Análise gramatical, que considera principalmente o 
sentido literal do texto.

(C) Alegoria, que interpreta acontecimentos e 
personagens como símbolos de idéias filosóficas.

(D) Teologia exegética, que entende os escritos dentro de 
um plano doutrinário mais amplo.

(E) Religião comparada, que apresenta a influência de 
outras tradições não judaicas no Antigo Testamento.

QUESTÃO 25

Assinale a opção que apresenta duas consequências da 
Reforma Protestante que favoreceram o processo de 
formação dos Estados modernos no século XVI.

(A) As guerras de religião e a apropriação dos bens 
eclesiásticos pelos poderes seculares.

(B) A autonomia dos reinos em relação a Roma e o 
avivamento espiritual da população.

(C) A alfabetização popular e a formação de instâncias 
políticas de representação democrática.

(D) A teologia absolutista do Poder Divino dos soberanos 
e a expansão do capitalismo mercantil.

(E) A consagração da ética do trabalho e a eclosão de 
revoluções políticas inspiradas em ideais religiosos.

QUESTÃO 23

Prova: Amarela
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Assinale a opção correta com relação à formação do
cânon do Antigo Testamento.

(A) A  seleção do cânon do Antigo Testamento foi 
concluída no tempo de Esdras.

(B) O cânon do Antigo Testamento se divide em Lei, 
Profetas e Hagiógrafos.

(C) A última coleção a ser incluída no cânon foi a dos 
Profetas.

(D) O cânon da versão dos LXX dava o mesmo valor à 
Lei e aos Profetas.

(E) O cânon samaritano incluía apenas a Lei e os 
Profetas.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

Quem foi o parente de Jesus que liderou a igreja de 
Jerusalém depois da conquista da cidade por Tito, em 70 
d.C.?

(A) Judas.
(B) Tiago.
(C) Simeão.
(D) João.
(E) Mateus.

QUESTÃO 28

O termo grego theopneustos (transiiterado) aparece uma 
única vez no Novo Testamento, na segunda carta de 
Paulo a Timóteo. Que importante doutrina da bibliologia 
usa esse termo grego como referência exegética?

(A) Revelação.
(B) Inspiração.
(C) Iluminação.
(D) Interpretação.
(E) Aplicação.

QUESTÃO 29

Assim como o Cristianismo, alguns filósofos acreditaram 
que a história segue um plano teleoiógico. Assinale a 
opção que apresenta dois desses filósofos.

(A) Herácíito e Hegel.
(B) Aristóteles e Schopenhauer.
(C) Agostinho e Kant.
(D) Epicuro e Marx.
(E) Parmenides e Comte.

Assinale a opção correta com relação ao ensinamento do 
realismo da teologia cristã medieval.

(A) Os universais são poderes que determinam o que os
seres individuais se tornarão quando se
desenvolverem.

(B) As essências dos seres sensíveis existem separadas 
desses seres em um plano espiritual superior.

(C) Só existem realmente os seres individuais e não a 
figuração mental genérica de suas características.

(D) Os universais representam a base constitutiva dos 
seres com expressão puramente ideal, sem 
correspondência na materialidade.

(E) Os arquétipos que designam a natureza dos seres 
são linguísticos e delimitam existências não 
essenciais.

QUESTÃO 31

A metáfora, enquanto gênero literário, foi um importante 
recurso utilizado pelos autores bíblicos. Com relação a 
esse gênero literário, assinale a opção correta.

(A) A metáfora e os exempla são dois gêneros literários 
que se equivalem pelo uso da ilustração.

(B) As metáforas visam à experiência e pretendem ser 
aplicadas na práxis da vida.

(C) Não há diferença técnica entre comparação e 
metáfora.

(D) A formação de metáforas é um fenômeno linguístico 
raro, diretamente relacionado ao tempo e à novidade.

(E) A alegoria é uma forma simplificada e historicamente 
anterior ao surgimento da metáfora.

QUESTÃO 32

Com relação às falácias exegéticas, assinale a opção 
INCORRETA.

(A) A falácia do radical pressupõe que toda palavra tem 
um sentido ligado a sua forma ou a seus 
componentes, sendo seu significado determinado 
pela raiz ou raízes de uma palavra.

(B) A obsolência semântica ocorre quando o intérprete 
atribui a certa palavra do texto um significado que o 
termo costumava ter em tempos passados, mas que 
não é mais encontrado dentro do atual campo 
semântico da palavra.

<C) O anacronismo semântico é uma falácia que se dá 
quando um significado mais recente de certa palavra 
é transportado para a literatura antiga.

(D) Falácias relacionadas a tempos e modos verbais 
diversos, assim como falácias ligadas a várias 
unidades sintáticas, enquadram-se no conjunto das 
falácias gramaticais.

(E) As falácias lógicas ocorrem quando se aplicam as leis 
da não contradição e do termo excluído como sendo 
universalmente verdadeiras.

QUESTÃO 30
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No Antigo Testamento, o termo "o dia do Senhor” indica o 
tempo final em que Deus executaria seu juízo. Assinale a 
opção que apresenta dois profetas bíblicos que fizeram 
uso desse termo.

(A) Mabacuque e Isaías.
(B) Jonas e Zacarias.
(C) Obadias e Sofonias.
(D) Naum e Daniel.
(E) Miqueias e Amós.

QUESTÃO 34

A respeito da Cristoíogia desenvolvida por João Calvino, 
assinale a opção correta.

(A) No Cristo encarnado, encontram-se a natureza 
humana e a natureza divina fundidas uma á outra.

(B) Jesus Cristo como mediador era tanto Deus 
verdadeiro quanto homem verdadeiro.

(C) A  deidade de Cristo enfraqueceu sua natureza 
humana, o que o impediu de pecar.

(D) No Cristo encarnado, a natureza humana corrompida 
pelo pecado encontrava-se limitada pela ação do 
Espírito Santo.

(E) Cristo foi revestido de humanidade para tornar-se 
habituado à misericórdia e encontrar-se apto a 
dispensar o perdão sobre o pecador.

QUESTÃO 33
Leia o texto a seguir.

"Devem ser considerados merecedores de dobrados 
honorários os presbíteros que presidem bem, com 
especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. 
Pois a Escritura declara: Não amordaces o boi, quando 
pisa o trigo. E ainda: o trabalhador é digno do seu salário." 
(1a Tm, 5:17 e 18)

Na perícope acima, há recomendações do apóstolo Paulo 
a Timóteo quanto aos líderes pastorais (no texto, 
chamados “presbíteros”). Nos dois versos seguintes, o 
apóstolo dá conselhos sobre como lidar em caso de 
denúncia contra presbítero e no caso daqueles que vivem 
no pecado. Assinale a opção que corretamente apresenta 
a orientação do apóstolo Paulo para ambos os casos, 
respectivamente.

(A) Não aceites denúncia contra presbítero, senão
exclusivamente de outro presbítero. Quanto aos que 
vivem no pecado, repreende-os na presença de 
todos, para que também os demais temam.

(B) Não aceites denúncia contra presbítero, senão
exclusivamente de sua família. Quanto aos que vivem 
no pecado, entrega-os a Satanás, para a destruição 
da carne, a fim de que o espírito seja salvo no Dia do 
Senhor Jesus.

(C) Não aceites denúncia contra presbítero, senão
exclusivamente de um apóstolo ou de um profeta. 
Quanto aos que vivem em pecado, repreende-os na 
presença dos demais presbíteros somente, para que 
também temam.

(D) Não aceites denúncia contra presbítero, senão
exclusivamente sob o depoimento de duas ou três 
testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, 
repreende-os na presença de todos, para que
também os demais temam.

(E) Não aceites denúncia contra presbítero, senão
exclusivamente sob o depoimento da igreja toda. 
Quanto aos que vivem em pecado, entrega-os a 
Satanás para a destruição da carne, a fim de que o 
espírito seja salvo no Dia do Senhor Jesus.

QUESTÃO 36

Assinale a opção que apresenta dois filósofos que 
negaram a existência de Deus.

(A) Descartes e Spinoza.
(B) Nietzsche e Voltaire.
(C) Sêneca e Hume.
(D) Feuerbach e Comte.
(E) Marx e Sócrates.

QUESTÃO 35

Prova: Amarela
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O Pacto de Lausanne, documento que resultou do 
Congresso Mundial de Evangelização ocorrido em 1974, 
chama a atenção para a missão primordial da Igreja. 
Segundo esse documento, que missão é essa?

(A) A  evangelização mundial, que requer que a Igreja 
inteira leve o evangelho integral a todo homem.

(B) A  ação evangelística e a ação social, sendo esta 
última a mais importante das duas.

(C) Possibilitar que, pela expansão do reino de Deus na 
terra, os cristãos comecem a ocupar as estruturas 
políticas.

(D) Um serviço sacrificial que visa a combater a pobreza 
mundial pela renúncia individual aos bens materiais e 
pela adoção de um estilo de vida simples.

(E) A  busca pela unidade de todos os cristãos 
independentemente das diferenças doutrinárias e 
litúrgicas.

QUESTÃO 38

Qual é o aívo primário da Homilética?

(A) Proporcionar uma correta preparação e apresentação 
de sermões.

(B) Orientar o pregador, pastor ou leigo sobre como 
portar-se na transmissão da mensagem bíblica.

(C) Auxiliar o pregador na transmissão de suas idéias aos 
ouvintes.

(D) Auxiliar na elaboração de temas que levem à 
salvação de pecadores perdidos.

(E) Auxiliar na pregação de mensagens que levem à 
edificação e consolidação da fé cristã.

QUESTÃO 39

O Didaquê foi amplamente utilizado pela igreja primitiva 
como fonte do ensinamento dos apóstolos. Segundo esse 
livro, qual o critério correto para as igrejas distinguirem os 
verdadeiros dos falsos profetas?

(A) Os milagres.
(B) A fidelidade às escrituras.
(C) O cumprimento das profecias.
(D) O caráter.
(E) A  ortodoxia.

QUESTÃO 37
Assinale a opção que apresenta uma das idéias teológicas 
de Kierkegaard.

(A) A realização da experiência de fé resulta na angústia.
(B) A fé é um salto irracional no desconhecido.
(C) A moralidade mal resolvida causa o sentimento de 

culpa.
(D) O ato de fé procede de uma lógica individual.
(E) O pecado resulta dos desencontros entre espírito e 

matéria.

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

Em sua obra "Pregação Bíblica ao alcance de todos”, 
Reifler (2008) segue a tradição das principais obras 
homiiéticas, diferenciando três tipos de sermão. Assinale a 
opção que descreve um desses tipos de sermão.

(A) O sermão temático, também chamado de sermão 
tópico, baseia-se na exegese completa do texto 
bíblico em pauta.

(B) O sermão textual divide em tópicos o texto bíblico em 
pauta e fundamenta-se no trabalho exegético.

(C) No sermão analítico, os pontos principais se 
expressam, por inferência, em uma palavra que 
traduza a essência do texto em pauta.

(D) A característica principal do sermão expositive está 
em que este se baseia na exegese completa do texto 
bíblico em pauta.

(E) O sermão biográfico toma suas divisões de acordo 
com as declarações originais do texto bíblico, 
exatamente como encontradas na Bíblia.

QUESTÃO 42

Leia o texto a seguir.

“Eram chamados de ‘Filhos da leitura' (tradução do termo 
hebraico Benê Mikra) porque seu princípio fundamental 
era considerar a Escritura como uma autoridade única em 
matéria de fé. Isso significava, de um lado, uma 
desconsideração da tradição oral e da interpretação 
rabínica e, de outro, um estudo novo e cuidadoso do texto 
da Escritura. A  fim de refutá-los, os rabinos 
empreenderam um estudo semelhante e o resultado desse 
conflito literário foi o texto Massorético.” (BERKHOF, 
2013).

As características e fatos históricos descritos no texto 
acima se referem a que grupo da história dos princípios 
hermenêuticos entre os judeus?

(A) Palestinos.
(B) Alexandrinos.
(C) Caraítas.
(D) Cabaiistas.
(E) Espanhóis.
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O totemismo, como fenômeno religioso e social, foi 
estudado por diversos autores da antropologia. Com 
relação a esse fenômeno, assinale a opção INCORRETA.

(A) Segundo Émile Durkheim, a base da religião não é a 
magia e sim o totemismo, pois este faz a ligação 
entre a forma como o homem se posiciona na 
natureza e seu critério religioso.

(B) Para Émile Durkheim o totem é, de forma metafórica, 
a bandeira de um clã e um símbolo que transcende 
sua aparência e identidade objetiva, apontando para 
um grupo humano.

(C) Claude Lévi-Strauss, ao analisar o totemismo, 
defende que uma ciara interação entre o homem e a 
natureza é sentida pelo grupo e se passa em seu 
inconsciente.

(D) A ligação totêmica entre homem e natureza dá origem 
a tabus, normas e até leis que demonstram a relação 
existente entre o totem e o grupo.

(E) O totemismo expressa a limitação de visão de mundo 
de um grupo, pois direciona para os rituais mágicos 
toda a compreensão da relação entre o homem e os 
animais representada no totem.

QUESTÃO 44

A  obra do Espírito Santo é plenamente revelada no Novo 
Testamento. Assinale a opção que apresenta uma 
afirmação correta a respeito da obra do Espírito Santo.

(A) O pentecostes é o cumprimento das profecias acerca 
do derramamento do Espírito Santo.

(B) A  presença do Espírito Santo na Igreja e na vida dos 
apóstolos se dá a partir do batismo de Jesus.

(C) A  principal obra do Espírito Santo ao longo do Novo 
Testamento se dá na manifestação dos dons 
carismáticos.

(D) O Espírito Santo entra na doutrina da Trindade a fim 
de resolver a questão metafísica de sua presença na 
história bíblica.

(E) A regeneração de pecadores é uma obra secundária 
do Espírito Santo.

QUESTÃO 43
A respeito da doutrina dos anjos, assinale a opção correta.

(A) Os anjos são seres espirituais eternos que habitam 
corpos físicos.

(B) Os anjos são, segundo a Bíblia, seres espirituais 
criados que podem, eventuaimente, tomar forma 
corporal.

(C) Os anjos da guarda são seres espirituais enviados 
por Deus para proteger as crianças.

(D) Os serafins são anjos aos quais foi dada a tarefa de 
guardar a entrada do Jardim do Éden.

<E) Os querubins são anjos que se encontram 
continuamente na presença de Deus, declarando a 
santidade divina.

QUESTÃO 46

Sobre o texto hebraico do Antigo Testamento, assinale a
opção correta.

(A) A Bíblia Hebraica Stuttgartensia baseia-se no texto 
conhecido como Poliglota Complutense.

(B) O texto massorético é o texto consonântico hebraico 
que os massoretas vocalizaram, acentuaram e 
dotaram de massorá.

(C) O Códice de Alepo foi utilizado por Erasmo de 
Roterdam em sua tradução do Antigo Testamento.

(D) Lutero utilizou a Poliglota de Antuérpia ao traduzir a 
Bíblia para o alemão.

(E) O Códice do Cairo e a Poliglota de Londres serviram 
de base para a tradução inglesa conhecida como 
King James Version.

QUESTÃO 47

A  respeito do estado dos mortos justos, de acordo com a
Bíblia, marque a opção correta.

(A) O estado em que o cristão justo se encontra após a 
sua morte é o seu estado final.

(B) O sono da alma é um estado de inconsciência que 
perdurará até a primeira ressurreição.

(C) Os mortos em Cristo aguardam no Hades a Sua vinda 
a fim de serem libertos do sofrimento da alma pelos 
pecados cometidos em vida.

(D) Os mortos em Cristo estão conscientes e gozam de 
um estado de felicidade e descanso.

(E) A morte, como penalidade pelo pecado, remete todos 
os homens ao Sheol, lugar onde aguardam a 
segunda ressurreição e o juízo finai.

QUESTÃO 45
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Em qual região do Império Romano o cristianismo havia se
expandido mais intensamente por volta do ano 100 d.C.?

(A) Síria.
(B) Egito.
(C) Itália.
(D) Gália.
(E) Ásia Menor.

QUESTÃO 49

De acordo com a doutrina e a tradição batista, assinale a
opção correta sobre o batismo.

(A) O batismo simboliza apenas a purificação e a limpeza 
dos pecados.

(B) O batismo simboliza apenas a morte e a ressurreição 
de Cristo.

(C) O batismo por imersão foi criado pelos anabatistas no 
tempo da Reforma Protestante, visando a realização 
correta do pedobatismo.

(D) O batismo é apropriadamente administrado somente 
aos crentes que fazem a profissão de fé em Jesus 
Cristo.

(E) O pedobatismo por efusão pode ser administrado 
quando os pais fazem, em nome da criança, a 
profissão de fé em Jesus Cristo.

QUESTÃO 48

QUESTÃO 50

Assinale a opção correta com relação às traduções da
Bíblia.

(A) Os targuns foram uma tentativa de reavivamento da 
língua hebraica feita pelos judeus após o retorno do 
exílio na Babilônia, a partir de textos bíblicos em 
grego e aramaico.

(B) A  Vetus Latina ou ítala foi uma tradução bíblica feita 
no século IV d.C. por diversas pessoas, sob a 
coordenação de Agostinho de Hipona.

(C) A Bíblia de Genebra foi uma tradução da Bíblia feita 
para o francês, sob a orientação de João Calvino, e 
que utilizou apenas textos em hebraico e grego.

(D) A Peshitta foi uma tradução feita no século IV d.C., na 
qual o Novo Testamento apresenta apenas 25 livros.

(E) A  tradução em gótico de Úlfilas é o mais antigo texto 
existente em qualquer língua germânica ou teutônica.
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;

2 - O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não
será prorrogado;

3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
4 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no mínimo

20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se

retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
- atendimento médico por pessoal designado pela MB;
-fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até 
onde foi solucionada;

6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas

opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 120 minutos.
10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:

a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
e) cometer ato grave de indisciplina; e
f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos 

portões.
11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:

a) use caneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine o seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito 

correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse dobre ou rasgue a folha de respostas 
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que corrigirá as mesmas; e

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de 
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.

12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

Diretoria de 
E n sin o  da Marinha

ROBERTO S I L V A

Roberto Si Iva
b iprüh iri

* Não rasure esta folha.
* Não rabisque nas áreas de respostas.
* Faça marcas sólidas nos círculos.
* N/»o use canetas que borrem o papel.
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13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. 0  candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da 
prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias 
(BONO) da Marinha do Brasil, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDI) e na página da DEnsM na Internet. É proibida a 
utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE COR
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