
MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(CONCURSO PÚBLICO PAR A INGR ESSO NO
QUADRO DE CAPELÃES NAVAIS DO CORPO

AUXILIAR DA MARINHA /CP-CapNav/2012)

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA

PASTOR DA IGREJA EVANGÉLICA
ASSEMBLEIA DE DEUS

Prova AmarelaProva AmarelaProva Amarela



1) Segundo Myer Pearlman (1977), assinale a opção que apresenta

a espinha dorsal do Apocalipse.

(A) Taças .

(B) Trombetas .

(C) Igrejas.

(D) Selos .

(E) Sete espíritos.

2) Segundo David Cabral (2002) , em sua obra "Assembleia de Deus
- A outra face da história", o primeiro templo próprio das

Assembleias de Deus, no Rio de Janeiro, foi inaugurado em

1933, localizado em

(A) São Cristovão.

(B) Bangu.

(C) Santa Cruz.

(D) Madureira.

(E) Campo Grande .

3) Earle E. Cairns (1988), em sua obra, apresenta um diagrama

sobre Patrística, relacionando nomes, período, principais

obras e características mais importantes. Assinale a opção

que apresenta os Pais da Igreja correspondentes aos períodos

Edificação, Apologistas, Polemistas e Era Dourada do Estudo

Bíblico Científico, respectivamente.

(A) Clemente de Roma; Cipriano; Justino; e Agostinho.

(B) Clemente de Roma; Justino; Cipriano; e Agostinho.

(C) Justino; Clemente de Roma; Agostinho; e Cipriano.

(D) Cipriano; Agostinho; Clemente de Roma; e Justino.

(E) Justino; Cipriano; Clemente de Roma; e Agostinho.

4) Conforme comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, o livro

de Já é um dos livros do Antigo Testamento

(A) Sapiencial e profético.

(B) Histórico e poético.

(C) Sapiencial e poético.

(D) Histórico e profético.

(E) Sapiencial e histórico.
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5) São nomes dados a Cristo pela Escritura, EXCETO:

A) Fiel Testemunha.

DB) A Luz do Mundo.

(C) Jeová Nissi.
OD) Segundo Adão.

(E) O Amém.

6) Em relação à onipotência e à bondade de Deus, de acordo com

Stanley M. Horton (1997), é correto afirmar que:

(A) ambos são atributos morais .

(B) ambos são atributos naturais .

(C) o primeiro é um atributo moral e o segundo é natural .
(D) o primeiro é um atributo natural e o segundo é moral.

(E) ambos não são atributos .

7) Assinale a opção que NÃO apresenta uma função da hermenêuti-

ca e da exegese bíblica.

(A) Traduzir o texto original tornando-o compreensível em

língua vernácula, sem sangrar o sentido primário.

(B) Compreender o sentido do texto dentro de seu ambiente
histórico-cultural e lexo-sintático.

(C) Explicar o verdadeiro sentido do texto, em todas as di-

mensões possíveis (autor, audiência, condições sociais,

religiosas, etc).

(D) Tornar a mensagem das Escrituras inteligível ao homem
moderno.

(E) Conduzir os homens ao raciocínio religioso.

8) Segundo J.N.D. Kelly (1994) , em sua obra "Patrística", o

primeiro escritor a falar inequivocamente de um "Novo" Tes-

tamento em paralelo com o Antigo foi

(A) Irineu.

DB) Tertuliano.

(C) Clemente.

(D) Justino.

(E) Inácio.
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9) No Livro de Atos dos Apóstolos encontra-se vários relatos

quanto ao derramamento do Espírito Santo, em diferentes lu-

gares. Assinale a opção que apresenta as localidades na mes-

ma ordem registrada em Atos.

(A) Cesareia / Éfeso / Samaria.

(B) Éfeso / Corinto / Cesareia.

(C) Samaria / Éfeso / Cesareia.

(D) Samaria / Cesareia / Éfeso.
(E) Cesareia / Corinto / Éfeso.

10) "No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizendo

não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre,

Moisés disse: Se morrer alguém, não tendo filhos, casará o

seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a

seu irmão". (Mt 22. 23 e 24)?

Segundo Robert H. Gundry, ao citar o texto, os saduceus

fundamentaram-se

(A) nos Dez mandamentos.

(B) no Código de Hamurabi.

(C) na Lei do Levirato.

(D) na Lei da Expiação.

(E) na Lei da Reparação.

11) Segundo Valdemir Damião (2003), em que momento a religião

hebraica começou a originar o judaísmo?

(A) Na chamada de Abraão e do pacto que Deus fez com ele.

(B) No recebimento da Lei no Sinai.

(C) Depois da destruição do Templo e do exílio de Judá.

(D) Na divisão do Reino de Israel.

(E) No término do período dos Juízes.

12) De todos os seus títulos, qual era o que Jesus mais usava a
respeito de si mesmo?

(A) Jesus Cristo.

(B) Cordeiro de Deus .

(C) Filho do Homem.

(D) Príncipe da Paz.

(E) Senhor dos Senhores .
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13) A Festa do calendário judaico celebrada em comemoração à pu-

rificação do Templo, no tempo de Judas Macabeus, é a Festa

(A) de Purim.

(B) da Dedicação.

(C) da Torá.

(D) dos Tabernáculos .

(E) das Semanas.

14) No período do Grande Avivamento, nos EUA, um pregador se

destacou, pois embora lesse seus sermões, sua simplicidade

de vida e oração exerceu grande impacto. Em 1741, seu ser-

mão, "Pecadores nas Mãos de um Deus Irado", foi um exemplo

de seu poder no púlpito. Assinale a opção que identifica

esse pregador.

(A) Theodore Frelinghuysen.

(B) Samuel Davies .

(C) George Whitefield.

(D) Jonathan Edwards .

(E) Charles Spurgeon.

15) Dentre as diversas teorias da expiação, quem propôs a "Teo-

ria da Satisfação", dando forma a quase todo o pensamento

católico e o protestante sobre o assunto até a presente

data?

(A) Anselmo.

DB) Hugo Grotius.

(C) Pedro Abelardo.

(D) Gustaf Aulen.

(E) Karl Barth.

16) Que grupo ensinava no recinto do templo e nas sinagogas, in-

terpretava e ensinava a lei do Antigo Testamento e baixava
decisões judiciais sobre os casos que lhe fossem apresenta-

dos?

(A) Fariseus.

(B) Escribas.

(C) Saduceus .

(D) Essênios.

(E) Zelotes.
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17) O Monarquismo Modalístico apresentava Cristo como uma emana-

ção de primeira ordem do Pai, reduzindo-o a um nível abaixo

do Pai no tocante à natureza de sua existência ou essência.

O maior defensor desta heresia foi:

(A) Josefo.

(B) Ário.

(C) Sabélio.

(D) Agostinho.

(E) Jerônimo.

18) Diversos fatores contribuíram para o surgimento da Reforma.

Assinale a opção que caracteriza o fator teológico ou filo-

sófico da Reforma, como apresentado por Earle E. Cairns

(1988).

(A) As novas nações-estados centralizadas no noroeste da Eu-

ropa se opunham à noção de uma igreja universal que

reinvidicava jurisdição sobre o estado nacional e seu
governo.

(B) Os governantes lamentavam a perda do dinheiro enviado

para o tesouro papal em Roma.

(C) O fracasso da Igreja em satisfazer as reais necessidades

do povo.

(D) Postura crítica adotada por homens de mentes lúcidas e

secularizadas diante da vida religiosa dos seus dias co-

mo proposta pela Igreja Católica Romana.

(E) Coleções de relíquias, tais como pedaços de cruz e ossos
de santos, tornaram-se moda. Clérigos egoístas compravam

e vendiam cargos livremente.

19) Assina1e a opção cujo nome significa "entre rios".

(A) Mesopotâmia.

(B) Palestina.

(C) Cisjordânia.

(D) Transjordânia.

(E) Galiléia.
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20) No capítulo sobre "A Filosofia e a Fé no Século XX", Colin
Brown (2007), em sua obra, ao descrever o "Ressurgimento do

Radicalismo", apresenta um homem como uma das figuras mais
enigmáticas de todo movimento, cujas ideias mais notáveis

são: um mundo que atingiu a maioridade e um cristianismo sem

religião. Assinale a opção que apresenta tal homem.

(A) Karl Barth.

(B) Emil Brunner.

(C) John Robinson.

(D) Paul Tillich.

(E) Dietrich Bonhoeffer.

21) A análise descritiva e crítica do ato, do conteúdo e dos

pressupostos da fé é a tarefa da

(A) Sociologia da Religião.

(B) Filosofia da Religião.

(C) Psicologia da Religião.

(D) História da Religião.

(E) Antropologia da Religião.

22) De acordo com Henry H. Halley (1994), é correto afirmar que:

(A) todos os anjos são chamados de eleitos.

(B) os anjos virão com Jesus como chama de fogo.

(C) a adoração aos anjos foi uma prática aceita na Bíblia.

(D) o Apocalipse não fala de anjos.

(E) Deus não utiliza anjos no governo do universo.

23) Em 1912, segundo registro de Emílio Conde (2003), Daniel

Berg, levando consigo Bíblias, Novos Testamentos e evange-

lhos, fez a primeira viagem à cidade de

(A) Xarapucu.

(B) São Luiz.

(C) Bragança.

(D) Capanema.

(E) Catipuru.
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24) Segundo Stanley M. Horton (1997), em relaçao à revelação

divina contida na Bíblia, é correto afirmar que:

(A) sendo apenas registro de Deus, ela carece de fontes ex-

ternas de interpretação.

(B) os atos registrados na Bíblia não possuem fidelidade nem

coerência lógica.

(C) a Bíblia contém parte da totalidade daquilo que Deus

quer revelar à humanidade.

(D) a Bíblia é a Palavra de Deus ao mesmo tempo que contém a

Palavra de Deus.

(E) a Bíblia não contém progressividade em sua revelação.

25) Segundo Earle E. Cairns (1988), diferentes povos contribuí-

ram na preparação para a aparição de Cristo. Que povo conse-

guiu, como nenhum outro, dar aos homens um sentido de unida-

de numa organização política?

(A) Egípcio.

(B) Romano .

(C) Judeu.

(D) Grego.

(E) Persa.

26) Segundo Emílio Conde(2003), em sua obra "História das Assem-

bleias de Deus no Brasil", a última unidade da Federação a
receber a mensagem pentecostal foi

(A) Mato Grosso.

(B) São Paulo.

(C) Santa Catarina.

(D) Goiás .
DE) Pernambuco.

27) Qual escritor oferece fartas citações ao ministério de

Paulo, sendo inclusive responsável pela teoria das duas pri-

sões de Paulo com um período intermediário de liberdade?

(A) Inácio de Antioquia.

(B) Policarpo.

(C) Barnabé.

(D) Clemente de Roma.

DE) Tertuliano.
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28) Leia o trecho a seguir.

"Uma das mais importantes descobertas arqueológicas que já
se fizeram. Trata-se de um bloco lindamente polido de duro e

negro diorito(...) um tanto oval na forma(...) é a placa cu-

neiforme mais extensa que já se descobriu. Representa um rei

recebendo as leis das mãos do rei-sol Chamás(...)". (Henry

H. Halley).

Assinale a opção que corresponde ao trecho acima.

(A) O Código de Hamurabi .
(B) A Placa da Fundação de Anipada.

(C) A Pedra de Roseta.

(D) O Sinete da Tentação.

(E) O Prisma de Weld.

29) Qual a quantidade de livros canônicos das Escrituras

apresentado por Flávio Josefo, de acordo com Eusébio de

Cesaréia?

(A) 39

(B) 32

(C) 29

(D) 27

(E) 22

30) No Período Medieval, diferenças foram identificadas entre as
Igrejas do Ocidente e do Oriente. Assinale a opção que apre-

senta uma característica da Igreja do Oriente.

(A) Maior inclinação à consideração de assuntos práticos de

administração.

(B) Os clérigos não podiam contrair casamento.

(C) Os teólogos sustentavam que o Espírito Santo procedia do

Filho e do Pai.

(D) Maior interesse pela solução de problemas teológicos em

termos filosóficos.

(E) Favorável ao uso de símbolos visíveis da realidade

divina.
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31) Correlacione os assuntos às Igrejas, conforme registro no

Livro de Apocalipse e, a seguir, assinale a opção correta.

ASSUNTOS IGREJAS

I - Doutrina de Balaão ( ) LAODICÉIA

II - Frio ou quente ( ) FILADÉLFIA

III- Obras dos nicolaítas ( ) PÉRGAMO

IV - Palavra da minha paciência ( ) ÉFESO

( ) ESMIRNA

(A) (III) (-) (IV) (I) (II)

(B) (II) (IV) (I) (III) (-)

(C) (II) (IV) (III) (-) (I)

(D) (IV) (II) (-) (I) (III)

(E) (III) (II) (IV) (I) (-)

32) Chaves, Concordâncias Bíblicas, Dicionários, Recensões, En-

ciclopédias são elementos primordiais para:

(A) Hermenêutica contextual.

(B) Exegese.

(C) Hermenêutica material.

(D) Eisegese.

(E) Midrash.

33) Na obra de Stanley M. Horton (1997), é afirmado que os líde-

res eclesiásticos agora citam como "uma terceira força na

Cristandade" o

(A) Catolicismo.
(B) Fundamentalismo.

(C) Protestantismo.

(D) Pentecostalismo.

(E) Neo-Pentecostalismo.

34) O Situacionismo ético significa que

(A) há muitas normas não conflitantes .
(B) há normas mais altas.

(C) há uma norma universal .

(D) não há normas.
(E) todas as normas são universais .
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35) Qual é o menor livro do Antigo Testamento?

(A) Naum.

(B) Ageu.

(C) Joel.

(D) Obadias .

(E) Sofonias.

36) Em relação aos atributos de Deus, assinale a opção correta.

(A) Sendo Deus espírito é facilmente visível aos olhos huma-

nos, pois possui forma física específica.

(B) A vontade de Deus em relacionar-se não significa que

seja possível compreender o seu caráter e sua natureza

totalmente.

(C) A eternidade significa que, sendo Deus uma vez criado,

jamais deixará de existir.

(D) Onipotência, onipresença, onisciência, sabedoria e eter-

nidade são exemplos dos atributos morais de Deus .

(E) Quando se fala nos atributos divinos, faz-se referência,

exclusivamente, aos atributos do Pai.

37) Qual foi o terceiro missionário da fé pentecostal que chegou

a Belém em 1914, tendo representado um grande reforço para

as atividades da igreja?

(A) Otto Nelson.

(B) Nels J. Nelson.

(C) Samuel Nyströn.

(D) Joel Carlson.

(E) Algot Svenson.

38) Quando os filisteus tomaram a arca de Deus, de acordo com

1 Samuel, capítulo 5, a puseram junto a

(A) Mamon.

(B) Dagon.

(C) Baal.

(D) Asera .

(E) Moloque.
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39) Segundo Gleason L. Archer Jr.(1984), o tabernáculo tinha um
significado Espiritual. Cada artigo possuía um significado

típico relacionado com a obra redentora do Senhor Jesus

Cristo.

Assinale a opção que NÃO apresenta corretamente a tipifica-

ção com Jesus Cristo:

(A) O candeeiro, com suas sete lâmpadas de azeite, tipifica-

va Cristo.

(B) Os pães da proposição simbolizavam Cristo, o Pão da

Vida.

(C) Cortina interior (o véu do templo) tipificava as vestes
de Jesus.

(D) A Arca representava a presença de Deus no meio do seu

povo.

(E) O propiciatório tipificava a expiação operada por

Cristo.

40) Há várias teorias para tentar explicar a vinda de Jesus. De

acordo com Stanley M. Horton(1998), em sua obra "Nosso Des-

tino", quanto ao fato de Jesus voltar à terra, os evangéli-

cos, em geral, creem na vinda

(A) no pentecoste.

(B) pessoal e visível.

(C) na conversão.

(D) na morte.

(E) em 70 d.C.

41) Gnosticismo, Maniqueísmo e Neoplatonismo são:

(A) heresias legalistas .

(B) heresias filosóficas.

(C) erros teológicos.

(D) heresias separatistas.

(E) doutrinas bíblicas.

42) Que religião foi fundada no século VI a.C. por Siddharta

Gautama, nas províncias orientais da Índia?

(A) Xintoísmo.

(B) Taoísmo.

(C) Hinduísmo.

(D) Budismo.
(E) Jainismo.
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43) Após dois anos desde que a Assembleia de Deus iniciou suas
atividades em terras brasileiras, foi enviado o primeiro

missionário a outras terras. Assinale a opção que apresenta,

respectivamente, o nome do missionário e o país para o qual

foi enviado.

(A) José Plácido da Costa, para a Suécia.

(B) Absalão Piano, para Portugal.

(C) José Plácido da Costa, para Portugal .
(D) Clímaco Bueno Aza, para Portugal .

(E) Absalão Piano, para a Suécia.

44) De acordo com o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal,

os três varões que aparecem a Abraão nos Carvalhais de Man-

re, descrito no cap. 18 v.1 e 2, no livro de Gênesis, são:

(A) três demônios que apareceram a Abraão .
(B) uma personificação da Trindade Santa (Pai, Filho e Espí-

rito Santo).

(C) três homens que vieram da região de Sodoma e Gomorra en-

viados por Ló.

(D) dois eram anjos que apareceram como homens, e o outro,

uma manifestação de Deus em forma humana.

(E) apenas uma visão que Abraão teve após um longo período

de jejum.

45) De acordo com o registro em Atos dos Apóstolos, em que lugar

Enéias foi curado?

(A) Jope .
(B) Cesaréia.

(C) Samaria.
(D) Azoto.

(E) Lida.

46) Na Teologia Sistemática de Stanley M. Horton são citadas
duas categorias primárias da revelação divina: geral e espe-

cial. Assinale a opção que corresponde a um aspecto da reve-

lação geral e um da revelação especial, respectivamente.

(A) Escrituras e História da humanidade.

(B) História da humanidade e a natureza.

(C) Escrituras e Jesus Cristo.

(D) Jesus Cristo e a natureza humana.
(E) História da humanidade e Escrituras.
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47) Qual termo refere-se ao ato mediante o qual, com base na
obra infinitamente justa e satisfatória de Cristo na cruz,

Deus declara que os pecadores condenados são livres de toda
culpa do pecado e de suas consequências eternas?

(A) Conversão.

(B) Justificação.

(C) Glorificação.

(D) Arrependimento.

(E) Santificação.

48) Em 1855, chegou ao Rio de Janeiro e começou a trabalhar com
os estrangeiros em Petrópolis. Isso fez o protestantismo no

Brasil começar a arraigar-se e crescer.

O trecho acima refere-se à chegada de

(A) Ashbel Green Simonton.

(B) William Buck Bagby.

(C) Junius E. Newman.

(D) Robert Reid Kalley.

(E) James Thomson.

49) Segundo Stanley M. HORTON (1997), em relação ao ministério

da igreja, assinale a opção correta.

(A) A Reforma Protestante ressalta o sacerdócio de todos os
crentes.

(B) Não existe a separação especial de alguns crentes para

funções específicas.

(C) O termo "pastor" é usado para quem tem funções extrita-

mente administrativas.

(D) O cargo de diácono não está associado apenas à igreja

local.

(E) O Novo Testamento deixa clara a distinção entre o clero
e o lacaiato.
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50) "E todo o Monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre

ele em fogo; e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e

todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia

crescendo em grande maneira; Moisés falava, e Deus lhe res-

pondia em voz alta". (Ex. 19.18-19) .

O texto acima relata claramente Deus se comunicando de forma

direta com o homem. Este modo como Deus se revelava é chama-

do de

(A) Teodiceia.

(B) Teofania.

(C) Teofilia.

(D) Teísmo.

(E) Deísmo.
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