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1) Qual livro do Novo Testamento apresenta um número maior de

menções ao segredo que Jesus fez de sua identidade como

Messias?

(A) Mateus .

(B) Marcos .

(C) Lucas.

(D) João.

(E) Atos .

2) Assinale a opção que apresenta uma afirmação enquadrada cor-

retamente no pensamento da "Teologia Liberal" .

(A) As Escrituras contêm narrativas sobre eventos sobrenatu-

rais que respeitam um linguajar mitológico próprio da

Antiguidade e precisam ser interpretadas pelos teólogos

modernos conforme critérios racionais científicos.

(B) Os Evangelhos canônicos foram escritos a partir da cole-

ção de tradições orais que circulavam entre as igrejas

cristãs primitivas e foram compilados por homens inspi-

rados diretamente pelo Espírito Santo de Deus.

(C) Todas as religiões são expressões verdadeiras do sagrado

e devem ser estudadas como fontes legítimas da revelação

especial de Deus, embora ao Cristianismo caiba a prima-

zia devido ao seu caráter ético superior.

(D) O tema central da reflexão teológica moderna é o ser hu-

mano e a formação de seu caráter religioso, derivado das

circunstâncias sociais e históricas nas quais ele se en-

contra.
(E) A verdadeira liberdade espiritual consiste na entrega

absoluta da alma do homem ao seu Criador, que o livra da

lei do pecado e da morte, tornando-o um servo da justiça

divina.

3) Assinale a opção que apresenta corretamente os estilos

literários preponderantes nos livros bíblicos.

(A) Rute: narrativo; Esdras: profético.

(B) Juízes: normativo; Lucas: biográfico.

(C) Judas: epistolar; Isaías: poético.

(D) I Tessalonicenses: epistolar; Habacuque: normativo.

(E) Gênesis: narrativo; Tiago: parenético.
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4) Berkhof (1988), ao abordar a questão da Bíblia como uma

unidade devendo assim ser interpretada, expõe que na relação

entre o Antigo e o Novo Testamento a história passada

revelou duas visões opostas que se afirmaram e reafirmaram

repetidamente de várias formas, que são:

(A) o erro antinomiano e a falácia nomística.

(B) o erro antinomiano e o gnosticismo.

(C) o gnosticismo e o arianismo.

(D) a falácia nomística e o pelagianismo.

(E) o arianismo e o pelagianismo.

5) Assinale a opção que representa corretamente o pensamento

deísta.

(A) Deus criou o mundo organizando-o de forma racional e não

interfere em seu funcionamento quebrando as regras da

natureza.

(B) Deus governa a história dos homens conduzindo-a a um

determinado fim que atende os seus desígnios misteriosos.

(C) O universo material é infinito e Deus é a sua alma viva,

consciente e criativa.
(D) Todos os fatos da natureza e acontecimentos da história

são expressões da vontade de Deus que é onipresente na

criação.

(E) A crença em Deus representa a personificação simbólica da

energia cósmica difusa no universo.

6) De acordo com Sellin e Fohrer (1977) a divisão quinquepar-

tita dos livros, feita com a finalidade, talvez de se obter

seções que pudessem ter a mesma extensão dos rolos de cada

um dos demais livros, teve lugar o mais tardar no século IV

a. C. e já era conhecida na LXX. À semelhança do termo

Pentateuco foram criadas outras denominações. Sendo assim,

assinale a opção que contém um termo INCORRETO.

(A) Tetrateuco, Eneateuco e Decateuco.

(B) Heptateuco, Eneateuco e Tetrateuco.

(C) Octateuco, Tetrateuco e Hexateuco.

(D) Tetrateuco, Octateuco e Eneateuco.

(E) Octateuco, Hexateuco e Eneateuco.
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7) Assinale a opção que apresenta a correta correspondência en-

tre dois livros bíblicos e suas respectivas ênfases temáti-

cas.

(A) Apocalipse: escatologia; Hebreus: deontologia.

(B) Lucas: cristologia; Colossenses: epistemologia.

(C) Gênesis: cosmogonia; II Samuel: história.

(D) Eclesiastes: antropologia; Filipenses: pneumatologia.

(E) Jeremias: hamartiologia; Isaías: teontologia.

8) Berkhof (1988) apresenta uma diferença fundamental com

relação a interpretação da Bíblia, afirmando que ao contrá-

rio da Igreja de Roma as igrejas da Reforma aceitavam que

(A) a Interpretação da Igreja era a única válida.

(B) todo cristão tem o direito de ler a Bíblia.

(C) cada cristão tem o direito de criar doutrinas próprias.

(D) cada pessoa tem o direito de investigar e interpretar

por si mesma a Bíblia.

(E) só os leigos podem interpretar a Bíblia.

9) Segundo Lucas 8: 10, Jesus usava parábolas quando ensinava

para:

(A) facilitar o entendimento dos ouvintes.

(B) prender a atenção do povo.

(C) fixar melhor suas lições na memória de todos .
(D) que os não discípulos ouvissem, mas não entendessem.

(E) confundir os escribas e os fariseus.
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10) Em relação à questão do "Jesus histórico", assinale a opção

correta.

(A) David Strauss negou a historicidade dos acontecimentos

sobrenaturais narrados nos Evangelhos e defendeu a

descrença na religião cristã.

(B) Adolf von Harnack, em sua obra "Vida de Jesus", introdu-

ziu a distinção entre o Cristo da fé e o Jesus da histó-

ria.
(C) Albrecht Ritschil contrariou a tendência kantiana de

apresentar Jesus apenas como um eminente mestre da ética

e da moralidade.

(D) Albert Schweitzer, embora tenha negado a realidade dos

milagres, enfatizou os aspectos escatológicos da prega-

ção de Jesus.
(E) Ernest Renan restaurou o lugar da transcendência de

Jesus revelada através dos sinais miraculosos de sua vo-

cação messiânica.

11) Qual dos livros do Novo Testamento se refere às epístolas de

Paulo como parte das Escrituras?

(A) Atos.

(B) Colossenses.

(C) I Timóteo.

(D) I Pedro.

(E) II Pedro.

12) Timothy George (1993) afirma que o pré-reformador Wyclife

dividiu a igreja em três partes, que são:

(A) Ideal, Triunfante e Adormecida.

(B) Triunfante, Mística e Ideal.

(C) Triunfante, Militante e Adormecida.

(D) Mística, Real e Militante.
(E) Real, Mistica e Ideal.
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13) Segundo o autor de Juízes (Jz 17: 6; 21: 25), a época em que

se passaram os eventos narrados em seu livro foi caracteri-

zada por:

(A) desordem devido à ausência de um monarca em Israel.

(B) governo direto de Deus sobre seu povo, sem intermediá-

rios.

(C) estabilidade e justiça conquistadas por heróis da fé.

(D) opressão irremediável das nações estrangeiras contra

Israel.

(E) rebeliões e revoltas contra o governo central de Israel.

14) Assinale a opção que apresenta uma das cidades em que Jesus

teve residência.

(A) Belém.

OB) Jerusalém.

(C) Cafarnaum.

(D) Betânia.

(E) Betsaida.

15) Berkhof (1988), ao abordar a questão da interpretação da

profecia lista algumas peculiaridades, que denomina de

"características especiais da profecia" . Assinale a opção

que apresenta quatro características citadas por Berkof.

(A) Tem caráter orgânico; tem relação com a história; tem

perspectiva própria; são frequentemente condicionais.

(B) Tem caráter orgânico; tem relação com a história; são
literais; são predições aforísticas.

(C) São meta-históricas; tem perspectiva própria; são fre-

quentemente condicionais; tem caráter orgânico.

(D) São totalmente simbólicas; tem perspectiva própria; tem

caráter orgânico; são literais.

(E) São meta-históricas; são totalmente literais, são simbó-

licas; tem caráter orgânico.

16) De acordo com a Declaração Doutrinária da Convenção Batista

Brasileira, Deus tem as seguintes características próprias,

EXCETO:

(A) Espírito impessoal, eterno, infinito e imutável.

(B) Onipotente, onisciente, e onipresente.

(C) Perfeito em santidade, justiça, verdade e amor.

(D) Criador, sustentador, redentor.

(E) Triunidade, eternidade, bondade.
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17) De acordo com as afirmações da Declaração Doutrinária da

Convenção Batista Brasileira em relação a Eleição, é

INCORRETO afirmar que:

(A) é a escolha feita por Deus, em Cristo, desde a eternida-

de de pessoas para a vida eterna, não por qualquer

mérito.

(B) se dá segundo a riqueza da sua graça .

(C) aconteceu depois da criação do mundo.

(D) Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz de:

sua presciencia de todas as coisas, elegeu, chamou,

predestinou.

(E) ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição

está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de

cada um.

18) Assinale a opção que apresenta corretamente uma concepção do

"logos" presente na filosofia grega antes de seu emprego no

prólogo do Evangelho de João.

(A) Anaximandro definia o "logos" como o princípio incondi-

cionado que trouxe o mundo do nada à existência.

(B) Platão entendia o "logos" como a essência do Sumo Bem,

alcançada pelos homens através da reflexão filosófica.

(C) Conforme Aristóteles, o "logos" era equivalente ao motor

imóvel do mundo, sendo sua substância material manifesta

nos quatro elementos primordiais.

(D) Para os estóicos, o "logos" era o princípio divino que

organizava o cosmos racionalmente e manifestava-se visi-

velmente por meio do fogo.

(E) Segundo os epicuristas, o "logos" era a força que ligava

e organizava os átomos constitutivos de todo o universo

material visível.
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19) Berkhof (1988), ao abordar a questão da relação entre o

divino e humano na autoria escriturística, aponta que um

fator duplo operou na produção da Bíblia. Sendo assim, esse

autor afirma que os autores

(A) bíblicos agiram como penas nas mãos de Deus.

(B) receberam do Espírito Santo uma capacidade especial

fazendo com que eles pudessem criar situações que ser-

vissem para o povo.

(C) foram escreventes que anotaram o que Deus ditava.

(D) bíblicos tiveram sua individualidade anulada pelo Espi-

rito Santo.

(E) bíblicos não foram meras máquinas, por que não foram

privados de sua liberdade.

20) Segundo Early E. Cairns (1995) em que local Roger Williams

fundou provavelmente a primeira igreja batista em solo norte

americano?

(A) Boston.

(B) Nova Iorque.

(C) Plymouth.

(D) Maryland.

(E) Providence.

21) Walter Kaiser, em sua obra: "Teologia do Antigo Testamento",

afirma que a reflexão teológica do AT tinha a história de

Israel como uma realidade sempre presente, característica

esta que fica bem clara na profecia bíblica. Sendo assim,

pode-se afirmar que o Povo da Promessa está ligado à Era

(A) Pré-Patriarcal.

(B) Patriarcal.

(C) Pré-Monárquica.

(D) Davídica .

(E) Mosaica.
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22) Ao falar da religião greco-oriental, Dana (1990) cita dois

aspectos proeminentes que caracterizavam a condição religio-

sa do mundo greco-romano ao romper a aurora do primeiro

século, que são:

(A) a insatisfação para com as caducas religiões nacionais,

e o anseio por uma religião monoteísta.

(B) a exigência de uma religião de valor prático, moral e

espiritual para o indivíduo, e o anseio por uma religião

monoteísta.

(C) a insatisfação para com as caducas religiões nacionais,

e a exigência de uma religião que defendesse os direitos

humanos dos escravos e estrangeiros.

(D) a insatisfação para com as caducas religiões nacionais,

e a exigência de uma religião de valor prático, moral e

espiritual para o indivíduo.

(E) a exigência de uma religião que defendesse os direitos

humanos dos escravos e estrangeiros, e a exigência por

uma religião de valor prático e moral para o indivíduo.

23) Assinale a opção que apresenta corretamente uma das proposi-

ções do teólogo Orígenes de Alexandria (185-254 d.C).

(A) O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa em

três manifestações distintas.

(B) Maria é uma nova Eva, que foi concebida de forma imacu-

lada.

(C) Os homens são predestinados e não possuem verdadeiro

livre-arbítrio espiritual.

(D) No fim dos tempos, Deus salvará a todos os pecadores,

restaurando para si toda a criação.

(E) A interpretação das Escrituras deve ser literal e não

alegórica.

24) Assinale a opção que apresenta dois livros da Bíblia que

contém literatura apocalíptica.

(A) Judas, Jeremias.

(B) Zacarias, Isaías.

(C) Daniel, Mateus.

(D) Apocalipse, I Pedro.

(E) Ezequiel, II Tessalonicenses.
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25) Sellin e Fohrer (1977) afirmam que as sagas e as lendas

constituem a parte principal dos gêneros narrativos do AT.

Segundo esses autores, a saga das tribos e do povo é impor-

tante porque

(A) deriva da concepção de que cada tribo e cada povo

possuíam um chefe ancestral cujos traços essenciais e

cujo destino se representam, se fundam e se refletem

naqueles da comunidade.

(B) nela estão presentes os dados históricos fundamentais

para a identidade do povo e da tribo, como seu início e

acontecimentos marcantes.

(C) gira em torno de sacerdotes, profetas e mártires enquan-

to figuras religiosas.

(D) é usada na transmissão de valores característicos do

povo e da tribo, devido ao fato que naquela época a

tradição oral era o meio usado pelos pais para dar

continuidade a identidade cultural e religiosa do povo e

da tribo.

(E) conserva o significado de certos nomes de lugares e

pessoas.

26) Segundo Walter Kaiser, a promessa de Deus dada a Davi em 2

Samuel 7 por ocasião do desejo de Davi de edificar um templo

ao Senhor precisa ser classificada entre os mais brilhantes

momentos da história da salvação, devido ao fato de poder

ser igualada a qual promessa feita a Abraão em Gênesis 12?

(A) Da história de Israel.

(B) Da história vétero-testamentária.

(C) Da história da Monarquia.

(D) Da história da salvação.

(E) Da história secular.

27) Broadus Hale (1986) elenca 7 características da literatura

apocalíptica como as mais evidentes. Assinale a opção que

apresenta essas características.

(A) Escatológica, significação histórica, defesa dos justos,

pseudônimo, visões, simbolismo e dramática.

(B) Meta-histórica, literal, simbólica, defesa dos justos,

pseudônimo, juízo e visões.

(C) Literal, escatológica, significação histórica, defesa

dos justos, pseudônimo, simbolismo e consolo.

(D) Consolo, significação histórica, visões, juízos, lite-

ral, gematria e simbólica.

(E) Visões, pseudônimo, gematria, consolo, meta-histórica,

desefa dos justos e literal.
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28) A Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira ao

falar sobre o pecado e suas consequências afirma que:

(A) no princípio o homem não vivia em estado de inocência.

(B) o homem cedeu à tentação de Satanás, num ato programado

de desobediência contra seu Criador.

(C) o homem permaneceu no pecado e assim manteve a comunhão

com Deus.

(D) em consequência da queda dos primeiros pais, todos

são, por natureza, pecadores e inclinados à prática do

mal.

(E) nem todo pecado é cometido contra Deus, sua pessoa, sua

vontade e sua lei, mas contra o próprio ser humano.

29) De acordo com Early E. Cairns (1995), em que ano foi fundada

a primeira igreja batista "brasileira"?

(A) 1881.

(B) 1882 .

(C) 1883.

(D) 1884.

(E) 1887.

30) Assinale a opção que apresenta duas doutrinas religiosas

primeiramente presentes no Zoroastrismo persa e depois acei-

tas no Judaísmo antigo e no Cristianismo.

(A) A centralidade da lei de Deus e o valor da prática do

jejum.

(B) A imortalidade da alma e a purificação pelo batismo.

(C) A existência do diabo e a queda da humanidade no pecado.

(D) A ressurreição dos mortos e o juízo final.

(E) O monoteísmo e a responsabilidade individual do homem.
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31) Qual das opções abaixo apresenta, respectivamente, passagens

bíblicas com características dos estilos literários: I -

oracular e II - poético?

(A) I - "Então, ele disse: que é que o Senhor te falou?

Peço-te que mo não encubras" (lSm 3: 17) ; II - "Como fle-

chas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade"

(Sl 127: 4).
(B) I - "Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor

me enviou a Jericó" (2Rs 2: 4) ; II - "Os que confiam no

Senhor são como o monte Sião, que não se abala" (Sl

125: 1).

(C) I - "Fala e dize: Assim diz o Senhor: Eis-me contra ti,

ó Faraó, rei do Egito" (Ez 29: 3); II - "O juízo habitará

no deserto, e a justiça morará no pomar" (Is 32: 16).

(D) I - "E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? " (Jn

4: 4); II - "Eis que a mão do Senhor não está encolhida,

para que não possa salvar" (Is 59: 1).

(E) I - "Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo" (La

3: 22); II - "Como o ribeiro de águas, assim é o coração

do rei na mão do Senhor" (PV 21: 1) .

32) Broadus Hale (1986), ao abordar a história do Cânon, afirma

que seu desenvolvimento e aceitação foram bem indefinidos,

no entanto certos critérios foram seguidos. De acordo com

Broadus Hale, assinale a opção que apresenta os critérios
que foram elencados por Eusébio em sua obra: História

Eclesiástica.

(A) A origem apostólica, o idioma em que foi escrito, e a

antiguidade do documento.

(B) A origem apostólica, a aceitação pelas igrejas, e a

consistência doutrinária.

(C) A antiguidade do documento, o autor, e a consistência

doutrinária.

(D) A consistência doutrinária, idioma em que foi escrito,

e a aceitação das igrejas.
(E) O idioma em que foi escrito, a antiguidade do documento,

e o autor.
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33) Segundo o Novo Testamento, quem viu a última aparição de

Jesus Cristo ressuscitado?

(A) Os onze apóstolos, conforme Atos, capítulo 1.

(B) Maria, conforme Marcos, capítulo 16.

(C) O apóstolo Paulo, conforme I Coríntios, capítulo 15.

(D) Cerca de quinhentos discípulos, conforme Mateus, capí-

tulo 28.

(E) João, conforme Apocalipse, capítulo 1.

34) Assinale a opção que apresenta duas regiões estrangeiras em

relação à nação de Israel nas quais Jesus esteve.

(A) Egito e Fenícia.

(B) Síria e Galiléia.

(C) Samaria e Iduméia.

(D) Traconites e Jordânia.

(E) Cesaréia e Nabatéia.

35) De acordo com Early E. Cairns (1995), Charles Haddon

Spurgeon, opregadormais importante da Inglaterra, construiu

um grande templo, que foi denominado de:

(A) Tabernáculo Batista.

(B) Tabernáculo Metropolitano.

(C) Templo Batista Metropolitano.

(D) Catedral Batista Metropolitana.

(E) Catedral Metropolitana.

36) Segundo Schultz (1990), em relação à autoria do livro de

Isaías a análise mais popular aponta para uma tríplice

divisão. De acordo com o consenso para os estudiosos que

aceitam uma tríplice divisão, que capítulos compõem o Trito-

Isaías?

(A) 20 a 66

(B) 46 a 66

(C) 51 a 66

(D) 56 a 66

(E) 58 a 66
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37) Assinale a opção que apresenta as igrejas da Ásia que NÃO

receberam repreensão alguma do Senhor Jesus no livro do

Apocalipse.

GA) Éfeso e Esmirna.

(B) Sardes e Tiatira.

(C) Pérgamo e Filadélfia.

(D) Éfeso e Tiatira.

(E) Esmirna e Filadélfia.

38) Assinale a opção que apresenta corretamente três atributos
da Divindade que o Filho renunciou durante o período que vai

do seu nascimento até sua morte.

(A) Infinitude, identidade, glória.
(B) Onipotência, veracidade, invulnerabilidade.

(C) Onisciência, ubiquidade, majestade.
(D) Justiça, espiritualidade, inculpabilidade.

(E) Personalidade, eternidade, imortalidade.

39) Assinale a opção que relaciona corretamente Platonismo e

Cristianismo.

(A) O apóstolo Paulo, em sua pregação cristã no Areópago de

Atenas, fez menção direta aos escritos de Platão sobre a

presença divina na criação.

(B) Teólogos do Cristianismo primitivo, tais como Justino,

procuraram demonstrar a inspiração divina de Platão,

considerando-o como um cristão.

(C) A doutrina da imortalidade da alma presente no Platonis-

mo e no Cristianismo tem uma origem comum no Judaísmo do

Velho Testamento.

(D) As primeiras gerações de cristãos gentios identificaram-

se com a alegoria platônica segundo a qual o Sumo Bem

divino criou o mundo material .

(E) Agostinho conciliou Platonismo e Teologia Cristã reco-

nhecendo a natureza má do mundo material que aprisiona a

alma através dos sentidos.

40) Assinale a opção que apresenta corretamente dois livros

apócrifos citados pela epístola de Judas.

(A) Evangelho de Tomé; I Macabeus.

(B) Assunção de Moisés; Livro de Henoque.

(C) Apocalipse de Pedro; Didaquê.

(D) Sabedoria de Salomão; Judite.

(E) Os Doze Patriarcas; Evangelho de Maria Madalena.
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41) Schultz (1990), apoiando-se no estudo cronológico feito por

E. R. Thiele sobre o período do reino dividido (reino de

Israel), conclui que a data mais razoável para o começo

desse período é o ano de

(A) 937 a. C

(B) 931 a. C

(C) 922 a. C

(D) 722 a. C

(E) 586 a. C

42) A Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira
afirma que a Igreja é uma congregação local de todas as

pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Nesse

sentido pode-se afirmar que:

(A) tais congregações não são constituídas por livre vontade

dessas pessoas com finalidade de prestarem culto a Deus.

(B) as igrejas neotestamentárias são autônomas, têm governo

democrático, praticam a disciplina e se regem em todas

as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente

pelas palavras de Deus, sob a orientação do Espírito

Santo.

(C) há nas igrejas, segundo as Escrituras, três espécies de

oficiais: pastores, evangelistas e diáconos.

(D) as igrejas não devem relacionar-se com as igrejas co-

irmãs.

(E) o relacionamento com outras entidades, quer seja de

natureza eclesiástica ou outra, não deve acontecer.
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43) De acordo com Sellin e Fohrer (1997), o chamado Código da

Aliança recebeu este nome de sua atual vinculação a qual

versículo bíblico?

(A) E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me

lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma

vivente de toda a carne, que está sobre a terra.(Gênesis
9.16)

(B) Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e
guardardes a minha aliança, então sereis a minha

propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda

a terra é minha. (Êxodo 19.5)

(C) E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com

a vossa descendência depois de vós. (Gênesis 9.9)

(D) E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua

descendência depois de ti em suas gerações, por aliança

perpétua, para te ser a ti por Deus, e à tua descendên-

cia depois de ti. (Gênesis 17.7)

(E) Em seguida, leu o Livro da Aliança para o povo, e eles

disseram: "Faremos fielmente tudo o que o senhor

ordenou" . (Êxodo 24 . 7)

44) Assinale a opção correta conforme a história das relações

entre Aristotelismo e Cristianismo.

(A) O Catolicismo seguiu Aristóteles quando se opôs à idéia

de que a terra era redonda, apesar das referências bí-

blicas contrárias.

(B) Aristóteles declarou que os deuses gregos eram mitos e

por assumir posição de ateu foi rejeitado pela teologia

cristã primitiva.

(C) A concepção aristotélica de Deus como causa primeira do

movimento cósmico foi aceita antes por teólogos muçulma-

nos e depois por pensadores cristãos na Idade Média.

(D) A teologia cristã escolástica surgiu como trabalho her-

menêutico alternativo ao predomínio da lógica e da meta-

física aristotélicas.

(E) São Tomás de Aquino fez uma extensa sistematização da

teologia cristã conforme a silogística de Aristóteles,

rejeitando, porém, a sua metafísica.
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45) Qual é o tema teológico mais recorrente nas parábolas de

Jesus?

(A) O amor de Deus.

(B) A salvação do mundo.

(C) A graça de Deus.

(D) O reino de Deus.

(E) A vida eterna.

46) De acordo com Dana (1990), no alvorecer do 5° século a. C. a

Grécia se humilhava ante a ameaça eternamente usurpadora de

qual nação?

(A) Romana .

(B) Persa.

(C) Babilônica.

(D) Egípcia.

(E) Judaica.

47) De acordo com Dana (1990), o mundo em que o cristianismo

lançou a princípio suas raízes foi um mundo de grande malea-

bilidade e eminentemente cosmopolita que representava o

patrimônio de três grandes raças, que são:

(A) romana, egípcia e grega .
(B) oriental, romana e judaica.

(C) judaica, grega e persa.

(D) grega, judaica e oriental.

(E) oriental, grega e romana.

48) Segundo a Declaração Doutrinária da Convenção Batista
Brasileira a Bíblia é a Palavra de Deus em linguagem humana.

Para endossar sua posição são elencadas algumas de suas

características. Sendo assim, pode-se afirmar que

(A) ela é o registro completo da revelação que Deus fez de

si mesmo aos homens.

(B) sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens

inspirados que foram capazes de usar os termos que o

próprio Deus usaria.

(C) os homens (autores bíblicos) não foram inspirados e di-

rigidos pelo Espirito Santo .

(D) ela tem por finalidade revelar os propósitos de Deus,

levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e

promover a glória de Deus.

(E) seu conteúdo pode ser considerado a verdade, sem mescla
de erro, e por isso é um tesouro de instrução divina.
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49) Assinale a opção que relaciona corretamente Teologia Cristã

e Existencialismo.

(A) O teólogo Paul Tillich aderiu à crença existencialista

segundo a qual não há um "fundamento do ser" fora da

existência humana.

(B) Heidegger demonstrou a possibilidade de conciliação en-

tre o Existencialismo e o Cristianismo pela aceitação da

idéia de Deus como Ser além da existência finita.
(C) O teólogo cristão Sören Kierkegaard é considerado pre-

cursor do Existencialismo porque rejeitou os grandes

sistemas metafísicos, voltando-se para os problemas da

existência humana.

(D) O filósofo existencialista Jean Paul Sartre negou a

existência de Deus, mas defendeu uma espécie de versão

secularizada da moralidade cristã.

(E) O Existencialismo surgiu como reação contra o Idealismo

de Hegel, que postulava o governo da providência divina

sobre a História conforme a teologia cristã tradicional.

50) Assinale a opção que relaciona corretamente Marxismo e Teo-

logia da Libertação.

(A) A Teologia da Libertação recebeu de Marx a crença na re-

volução das estruturas sociais como meio de libertar os

oprimidos pelas classes dominantes.
(B) Ao contrário do marxismo soviético, o Marxismo original

compartilha com a Teologia da Libertação a crença no ca-

ráter libertador da verdadeira religião cristã.

(C) A Teologia da Libertação se apropriou do conceito

marxista de alienação para explicar a luta do ser humano

contra a culpa de seus pecados individuais.

(D) Marx acreditava que o retorno dos cristãos ao comunismo

da igreja primitiva poderia gerar uma consciência cristã

socialista, tal como, mais tarde, ocorreu na Teologia da

Libertação.

(E) A Teologia da Libertação se opôs ao Marxismo, sobretudo,

em seu programa de estatização da propriedade privada

dos meios de produção.
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