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1) Qual assunto deu ensejo à ruptura entre Erasmo e Lutero,

marcando a divergência entre humanismo e protestantismo?

(A) O livre-exame da Bíblia pelos leigos.

(B) o reconhecimento da autoridade da hierarquia católica.

(C) O problema do livre-arbítrio e da predestinação.

(D) O oposição entre teocentrismo e antropocentrismo.

(E) A supremacia da razão ou a supremacia da revelação.

2) No Novo Testamento é comum, por parte dos apóstolos, o uso
de figuras referentes à igreja. Qual é a figura mais utili-

zada pelo apóstolo Paulo ao se referir à igreja, nas cartas
que escreveu aos Coríntios e aos Efésios?

(A) Videira verdadeira.

(B) Jerusalém celestial.

(C) Corpo de Cristo.

(D) Noiva de Cristo.

(E) Cordeiro de Deus .

3) Algumas teorias procuram harmonizar a narrativa da cria-

ção com as descobertas da ciência. Dentre elas, a Teoria da

Harmonização presume que:

(A) Os dias da criação foram normais, porém 1 dia para Deus

é como mil anos.

(B) Genesis 1 (a narrativa da criação) é uma mera descrição

poética da obra criadora.

(C) Os dias da criação foram longos .períodos de milhares de
anos.

(D) Genesis 1 é um mito que incorpora uma lição religiosa.

(E) A ordem dos fosseis, conforme as camadas geológicas

determinam a idade da terra.
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4) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

A exposição tradicional do decálogo parte da versão negativa

dos mandamentos para depois falar de seu equivalente cons-

trutivo, positivo. Segundo Reifler (1977), só dessa maneira

pode-se ter uma visão mais abrangente de cada um em seu

contexto histórico revelatório. Partindo dessas observações,

é correto estruturar o estudo do decálogo em quatro catego-

rias principais: a inibidora e do AT, a versão

inibidora do NT, a versão positiva e

do AT e a versão positiva e do NT.

(A) crítica / analítica / construtiva / analítica

(B) crítica / analítica / analítica / analítica

(C) crítica / crítica / construtiva / construtiva

(D) analítica / analítica / construtiva / construtiva

(E) construtiva / construtiva / analítica / analítica

5) "A tradição oral teve seus primórdios com a nova ênfase

colocada na lei (escribismo)por Esdras, o escriba, por volta

de 458 a.C., no período persa. Todavia, os judeus afirmavam

popularmente que ela remontava ao próprio Moisés. Ele,

diziam eles, a recebera de Deus ao mesmo tempo que a lei

escrita, mas com instruções para não escrever a lei oral. A

lei oral (ou tradição dos pais) não cresceu da noite para o

dia, mas desenvolveu-se através de várias gerações, à medida

que surgiam perguntas acerca da lei escrita. Constituía-se

de interpretações rabínicas da Torah. Naturalmente apare-

ceram diferenças nas interpretações, à medida que o tempo

passava."
Quem eram os dois grandes expoentes da tradição oral do
1° século antes de Cristo?

(A) O fariseu Hillel, liberal em seus pronunciamentos, . e o
fariseu Shammai, muito estrito e legalístico.

(B) O saduceu Hillel, liberal em seus pronunciamentos, e o

fariseu Shammai, muito estrito e legalístico.
(C) O fariseu Hillel, muito estrito e legalístico, e o fari-

seu Shammai, liberal em seus pronunciamentos.

(D) O saduceu Hillel, muito estrito e legalístico, e o sadu-

ceu Shammai, liberal em seus pronunciamentos.

(E) O saduceu Hillel, liberal em seus pronunciamentos, e o
zelote Shammai, muito estrito e legalístico.
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6) Analise o texto a seguir.

"Depois, tendo [Judas Macabeus] organizado uma coleta indi-

vidual, enviou a Jerusalém cerca de duas mil dracmas de pra-

ta, fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado: agiu

assim absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na

ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que

haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo

rezar pelos mortos. Mas, se considerava que uma belíssima
recompensa está reservada para os que adormecem na piedade,

então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque

ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que

haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu peca-

do." (2 Macabeus, cap. 12, ver. 43-45)

O texto acima constitui-se num dos fundamentos escriturísti-

os para uma das doutrinas a respeito do estado intermediário
das almas, após a experiência da morte. Esta doutrina, NÃO
postulada pelas igrejas evangélicas no Brasil, é chamada de

doutrina

(A) do sono das almas .

(B) da ressurreição instantânea.
(C) do purgatório.

(D) do arrebatamento.

(E) do não-julgamento.
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7) Analise o texto a seguir.

"Teologicamente se dizendo conservadores, limitavam o cânon

à Torah ou Pentateuco. Rejeitavam as doutrinas da ressurrei-

ção, anjos, espíritos, e advogavam a vontade livre, em lugar

da providência divina. Este grupo não sobreviveu à Guerra

Judaico-romana de 66-70. Gabavam-se de sua fidelidade à le-

tra da lei mosaica, em contradição à tradição oral. Formavam

o partido da aristocracia e dos sacerdotes abastados. Con-

trolavam o sinédrio e qualquer resquício de poder político
que restava. Também controlavam o templo, e o sumo-sacerdote

era sempre um líder deste grupo. Era um grupo fechado e não

procurava prosélitos."

A declaração acima, referente aos Grupos Religiosos dos tem-

pos do Novo Testamento, aplica-se corretamente aos

(A) Saduceus.
(B) Fariseus.

(C) Zelotes.

(D) Essênios.

(E) Gamalianos.

8) A corrente teológica contemporânea que postula ser o proble-

ma básico da sociedade a opressão e a exploração das clas-

ses fracas pelas poderosas, cuja salvação consiste em li-

vramento de tal opressão, é denominada teologia

(A) da Esperança.

(B) do Processo.

(C) das Formas.

(D) da Demitização.

(E) da Libertação.
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9) Analise as passagens bíblicas a seguir considerando-as em

seus próprios contextos.

I - "Nosso amigo Lázaro dorme, mas you despertá-lo" .

(Jo 11: 11)

II - "Salve, rei dos judeus! " (Mt 27: 29)
III- "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo".

(Jo 10: 9)

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, os mesmos
tipos de figuras de linguagem presentes nas passagens
bíblicas acima.

(A) (I) antítese: Assim como todos morrem em Adão, em Cristo
todos receberão a vida (1Cor 15: 22); (II) elipse: Tu és o

Cristo, o filho do Deus vivo (Mt 16: 16) ; e (III)

metáfora: Eis que estou à porta e bato (Ap 3: 20) .

(B) (I) eufemismo: Caim conheceu sua mulher, que concebeu e

deu à luz Henoc (Gn 4: 17) ; (II) ironia: Já estais ricos!

Sem nós, vós vos tornastes reis! (1Cor 4: 8); e (III)
metáfora: Lembra-te que minha vida é um sopro (Jó 7: 7) .

(C) (I) metonímia: Não quero, porém, irmãos, que sejais

ignorantes acerca dos que já dormem (1Ts 4: 13); (II)

antonomásia: Bendito o que vem em nome do Senhor!

(Mc 11: 9); e (III) perífrase: Não me importunes; a porta

já está fechada (Lc 11: 7) .

(D) (I) antítese: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te

dentre os mortos (Ef 5: 14) ; (II) ironia: Por isso vou

rir da vossa desgraça (PV 1: 26) ; e (III) catacrese:

Doravante serás pescador de homens (La 5: 10) .

(E) (I) metonímia: Com o suor do teu rosto comerás o teu pão

(Gn 3: 19) ; (II) sinédoque: Se és filho de Deus, manda

que estas pedras se transformem em pães (Mt 4: 3) ; e

(III) catacrese: Eu sou o pão da vida (Jo 6: 35) .

10) A filosofia grega dedicou considerável atenção ao problema

da alma humana e não .deixou de se fazer sentir na teologia
cristã. Dentre os conceitos históricos sobre a origem da
alma, dois deles se tornaram mais influentes no meio
cristão. São eles:

(A) Preexistencialismo e Transmigração da Alma.

(B) Criacionismo e Preexistencialismo.

(C) Traducionismo e Evolucionismo.

(D) Traducionismo e Criacionismo.

(E) Traducionismo e Idealismo.
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11) Analise as afirmativas a seguir.

I - "Os homens são compostos de três elementos. O primeiro

elemento é o corpo físico. A natureza física é algo que

temos em comum com os animais e as plantas(...). A

Segunda parte da pessoa humana é a alma. Esse é o ele-

mento psicológico, a base da razão, da emoção, das re-

lações sociais(...). O que distingue a humanidade dos

animais não é o fato de possuirmos uma alma mais com-

plexa, mais desenvolvida, mas o fato de possuirmos um

terceiro elemento, a saber, um espírito. Esse ele-

mento(...). permite aos homens perceber questões espi-

rituais e reagir aos estímulos espirituais."
II - "Os homens são compostos de dois elementos: um aspecto

material, o corpo; e um componente imaterial, a alma ou

espírito."
III- "Os homens são unidades psicofísicas, carne vivificada

pela alma(...). Ser homem é ser ou possuir um

corpo(...). A partir desta visão unificada da natureza
humana, o hebraico não possui uma palavra explícita

para o corpo: nunca se precisou de uma, já que o corpo
era o homem."

Em relação às várias concepções básicas da constituição hu-

mana, as três sentenças acima expressam respectivamente: o

(A) dicotomismo, o tricotomismo e o monismo.

(B) tricotomismo, o monismo e o dicotomismo.

(C) politomismo, o dicotomismo e o atomismo.

(D) tricotomismo, o dicotomismo e o monismo.

(E) tricotomismo, o dicotomismo e o atomismo.
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12) O movimento anabatista (cerca de 1522 d.C) surgiu a partir

de uma dissidência daqueles que trabalharam com Zwinglio,

nos cantões do norte da Suíça de fala alemã. Também conheci-

dos como os radi.cais da Reforma, a partir de Zurich, este
movimento alcançou toda a Suíça, Alemanha e a Holanda. os
anabatistas eram assim chamados porque:

(A) desprezavam o batismo como sacramento, numa resistência
à prática e à teologia da igreja católica romana.

(B) defendiam o batismo por aspersão, conforme ensinava Lu-

tero e em oposição aos ensinos de Zwinglio.

(C) insistiam no rebatismo dos convertidos.

(D) defendiam a doutrina do batismo no Espírito Santo como
uma segunda experiência após a conversão.

(E) defendiam o batismo por afusão, conforme ensinava Lutero
e em oposição aos ensinos de Zwinglio.
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13) Considerado por muitos como o expoente máximo da Sociologia,

o alemão Max Weber escreveu o livro "A Ética Protestante e o

Espírito do Capitalismo", sua obra mais lida e conhecida.

Assina1e a opção abaixo que melhor sintetiza as ideias des-

te livro.

(A) O protestantismo tornou-se, no Ocidente moderno, uma das

principais forças de racionalização objetiva do mundo,

difundindo uma forma de ascetismo laico ativo que conde-

nava a diversão frívola, o esbanjamento e a ociosidade,

promovendo o trabalho metódico e disciplinado que con-

tribuiu decisivamente para o sucesso do capitalismo.

(B) O protestantismo cumpriu o papel de ideologia religiosa

das classes burguesas em ascensão na Idade Moderna,

pois, ao contrário do catolicismo feudal e aristocrá-

tico, que condenava o lucro e a usura, a nova religião

dos reformadores aprovava o enriquecimento dos capita-

listas, não obstante baseado na exploração dos trabalha-

dores.

(C) O triunfo do desenvolvimento capitalista aconteceu pri-

meiro nas sociedades protestantes, tornando seus países

as principais potências da Europa e da América do Norte,

demonstrando a superioridade da qualidade moral das

doutrinas evangélicas em comparação com o arcaísmo da

cultura católica.

(D) O enriquecimento material alcançado pelos povo.s protes-

tantes através da produção industrial capitalista trouxe

um bem-estar social que deve ser interpretado como ação

da Providência, fazendo prosperar aqueles que adotam a

Bíblia como regra de fé e prática.

(E) Enquanto a tradição católica impunha ao mundo uma pers-

pectiva estática, hierárquica e contemplativa, afeita às

sociedades agrárias e feudais, a cultura protestante
promoveu o individualismo competitivo e a liberdade in-

vestigativa, que são os elementos impulsionadores dos

empreendimentos capitalistas, urbanos e industriais.
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14) Com respeito à Ceia do Senhor na história da igreja, o Con-

cílio de Trento registrou sua formulação final da doutrina
na Sessio XIII dos Decretos e Cânones. Os pontos mais impor-

tantes são: "Jesus Cristo está verdadeira, real e substan-

cialmente presente no santo sacramento. O fato de que Ele

está assentado à destra de Deus não excluía possibilidade da

sua presença substancial e sacramental em vários lugares

simultaneamente. Pelas palavras de consagração, a substância

do pão e do vinho é transformada no corpo e no sangue de
Cristo. Cristo completo está presente sob cada espécie e sob

cada partícula de uma e outra espécie. Cada pessoa que rece-

ber uma partícula da hóstia, receberá o Cristo completo. Ele

está presente nos elementos até mesmo antes de serem recebi-

dos pelos comungantes. Em vista desta presença, a adoração

da hóstia é simplesmente natural. O sacramento efetua um

aumento da graça santificante, graças especiais atuais, a
remissão de pecados veniais, a preservação de pecado grave

(mortal) e a confiante esperança da salvação eterna."

A doutrina de que trata o texto acima, referente à Ceia do

Senhor, foi rejeitada pelos Reformadores e era chamada de:

(A) Consubstanciação.

(B) Comemoração.
(C) Comunicação.
(D) Transubstanciação.

(E) Comunhão .
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15) Analise o texto a seguir.

Em 451, o Concilio de Calcedônia formulou para toda a cris-

tandade, o seguinte: "Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor,

Unigênito, que se deve confessar, em duas naturezas, incon-

fundíveis e imutáveis, indivisíveis e inseparáveis; a dis-

tinção de naturezas de modo algum é anulada pela união, mas,

pelo contrário, as propriedades de cada pessoa e natureza

permanecem intactas, concorrendo para formar uma só Pessoa

(prosopon) e Substância (hypostasis) ; não dividido ou sepa-

rado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho, Unigênito,

Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor; conforme os profetas outro-

ra a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos

ensinou e o credo dos pais nos transmitiu." Resolvia-se

assim uma grande e histórica controvérsia a respeito de

Jesus.

A grande controvérsia acima refere-se à natureza

(A) divino-angelical de Jesus.
(B) divino-humana de Jesus.
(C) pneumato-humana de Jesus.
(D) divino-pneumática de Jesus.

(E) divino-demiúrgica de Jesus .

16) A influência sobrenatural do Espirito Santo sobre os autores

das Escrituras, que converteu seus escritos em um registro

preciso da revelação ou que faz com que seus escritos sejam

realmente a Palavra de Deus, é uma definição de:

(A) revelação.

(B) iluminação .

(C) interpretação.

(D) exegese.

(E) inspiração.
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17) Analise as definições a seguir.

I - "A autoridade reside no bispo. Há vários graus de

episcopado, ou seja, há variações quanto ao número de

níveis de bispos. A forma mais simples deste governo de

igreja é a encontrada na Igreja Metodista, que só
possui um nível de bispos." ERICKSON, Millard J. Intro-

dução à Teologia Sistemática. p.454.

II - "O oficial principal na estrutura do governo de igreja

é o presbítero. A Autoridade de Cristo, dispensada a

indivíduos crentes, é delegada aos presbíteros por eles

escolhidos e que passam a representá-los desde então.

Essa autoridade é exercida numa série de concílios."
ERICKSON, Millard J. Introdução à Teologia Sistemática.

p.455.

III- "Destaca o papel do cristão como indivíduo e tem a

igreja local como centro de autoridade. Neste governo

de igreja, a congregação local é independente e governa

a si mesma. Cada membro da igreja local tem voz em seus

assuntos; são eles que possuem e exercem a autoridade,

e não um único indivíduo ou um grupo seleto. " ERICKSON,

Millard J. Introdução à Teologia Sistemática. p.456 e
457.

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, as formas

de governos de igrejas históricas no Brasil definidas acima.

(A) Presbiteriano, Episcopal e Congregacional.

(B) Episcopal, Igreja em células e Congregacional.

(C) Episcopal, Presbiteriano e Congregacional.

(D) Igrejas em células, Presbiteriano e Congregacional.

(E) Episcopal, Presbiteriano e Igrejas em células.
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18) Acerca das correntes filosóficas presentes no mundo greco-

romano contemporâneo ao Novo Testamento, é correto afir-

mar que:

(A) os escritos de Platão ensinavam a doutrina da imortali-

dade da alma, a ideia de que o corpo é a prisão da alma

e a existência de um Sumo Bem divino.

(B) os epicuristas aspiravam a superação das paixões do mun-

do através da ataraxia e acreditavam na metempsicose.

(C) Aristóteles entendia o Logos como o princípio fundamental

de organização do cosmos e desconfiava dos sentidos
como meios seguros para o conhecimento humano.

(D) os estoicos percebiam os prazeres sensíveis como seu re-

ferencial ético e acreditavam na eternidade da matéria.
(E) os cínicos abraçavam a ideia de igualdade entre todos os

homens e enxergavam na dedicação dos indivíduos a comu-

nidade política, o seu ideal maior.

19) Em relação à questão clássica acerca das provas racionais da
existência de Deus, é correto afirmar que:

(A) o argumento ontológico de Anselmo de Cantuária ignorou

que "o ser do qual não se pode pensar nada maior" pode

existir apenas na mente humana, sem existir fora dela.

(B) o "primeiro motor imóvel" do cosmos não é identificado

por Aristóteles como o Deus de seu sistema metafísico,

mas sim como o "atrator universal", que é puro pensa-

mento auto contemplativo.

(C) São Tomás de Aquino rejeitou o platonismo e adotou o ar-

gumento aristotélico de que não haveria distinção entre

certo e errado se não houvesse um Sumo Bem, o qual pode-

se chamar de Deus.

(D) o empirista David Hume refutou o argumento sobre a

necessidade da "primeira causa" que vigorava desde Aris-

tóteles, afirmando que não há encadeamento necessário de

causa e efeito na ordem natural.

(E) segundo a clássica teologia escolástica, não se pode

provar a existência de Deus, exclusivamente, através da
razão, pois essa é uma verdade que o espírito humano só
alcança com o auxílio da fé.
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20) Os cinco primeiros livros do AT, por causa da "instrução" ou

da "Lei" neles contida, como fundamento obrigatório da vida

e do comportamento, receberam no judaísmo o nome de:

(A) TORAH, ou Livro da Lei.

(B) Livro das crônicas.

(C) Livro da sua bondade.

(D) Pentateuco.
(E) Sabedorias.

21) Quais dos grupos abaixo, em sua origem, derivaram de forma

direta, respectivamente, do puritanismo e do pietismo?

(A) Batistas e metodistas.

(B) Presbiterianos e quakers.

(C) Menonitas e batistas.

(D) Congregacionais e luteranos.

(E) Metodistas e presbiterianos.

22) Em relação à definição do uso pedagógico da Lei, é correto

afirmar que a Lei

(A) pressupõe o pecado e é necessária por causa do pecado,

para a educação do homem e promoção da justiça.

(B) atende ao propósito de colocar o homem sob convicção de

pecado e de fazê-lo cônscio da sua incapacidade para

satisfazer as exigências da Lei.

(C) é norma de vida para os crentes, - lembrando-lhes seus
deveres e guiando-os no caminho-da vida e da salvação.

(D) atende ao propósito salvador de Deus em que o pecador é

salvo mediante sua obediência.

(E) atende ao propósito profilático, espiritual e pastoral.
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23) Em relação ao problema sinótico, a "Teoria de Quatro Docu-

mentos", que tem grande aceitação entre os estudiosos,

afirma que:

(A) há material em M que é fonte para Mateus e Marcos, mas

nem tudo o que está em L é aproveitado por Lucas.

(B) tudo o que procede de Marcos e está em Lucas, está tam-

bém em Mateus, mas nem tudo o que é de Q aparece em

Lucas e Mateus.

(C) o material comum entre Marcos e Q é totalmente aprovei-

tado por Mateus, mas não por Lucas que foi o único a

acessar L.

(D) só Mateus teve acesso a M, Marcos não teve acesso a Q e

serviu de fonte para Lucas e Mateus.
(E) o material comum entre L e M deriva de Q, e não está

presente em Marcos.

24) Assinale a opção que apresenta os três critérios empregados

na seleção do cânon do Novo testamento, conforme informou

Eusébio de Cesaréia.

(A) Qualidade dos manuscritos, centralidade de Cristo,

autenticidade da autoria.

(B) Origem apostólica, aceitação entre as igrejas, consis-

tência doutrinária.

(C) Inspiração divina, cumprimento das profecias, aceitação

entre as igrejas.

(D) Testemunho interior do Espírito, isenção de heresias,

compatibilidade com o A.T.

(E) Isenção de heresias, centralidade de Cristo, origem

apostólica.
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25) Analise as afirmativas abaixo em relação à Reforma Protes-

tante, e assinale a opção.correta.

I - A Dieta de Speier, em 1526, estabeleceu que o governan-

te de cada estado estava livre para seguir a fé que

sentisse ser correta. Era o princípio do cuius régio

eius religiu, segundo o qual o rei escolheria a reli-

gião do seu estado.

II - Uma segunda Dieta, realizada em Speier em 1529, revogou

a decisão da Dieta anterior e declarou que a fé católi-

ca romana era por lei a única fé. Os príncipes lutera-

nos leram um "Protesto". A partir de então foram chama-

dos de "Protestantes" por seus opositores. Veio daí a
honrosa palavra "Protestante" .

III- Em 1530, reuniu-se a Dieta de Augsburg. Nela Melanchton

apresentou a sua Confissão de Augsburg, que foi rejei-

tada pelos representantes da Igreja Luterana. Esta con-

fissão, considerada duvidosa nos seus postulados dou-

trinários, foi posteriormente condenada pelos sete

credos que fizeram do período entre 1517 e 1648 o gran-

de período de formulação doutrinária do protestantismo.

IV - Lutero foi um gigante da igreja. Sua influência ultra-

passou os limites de seu tempo. As igrejas luteranas da

Alemanha e dos países escandinavos nasceram do seu tra-

balho. Para elas, elaborou ele os Catecismos Maior e

Menor; preparou apostilas para ajudar os ministros em

seus sermões; desenvolveu um sistema de governo eclesi-

ástico; deu a Bíblia alemã, que em muito contribuiu
para padronizar a língua, além de compor belos. e gran-

diosos hinos, como "Castelo Forte", próprio para o
canto congregacional no vernáculo.

(A) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

(B) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

(E) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
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26) As almas dos homens existiam num estado anterior, e as

ocorrências nesse primeiro estado explicam a condição em

que essas almas se encontram agora. Este conceito refere-

se ao:

(A) Traducionismo.

(B) Criacionismo.

(C) Evolucionismo.

(D) Preexistencialismo.

(E) Idealismo.
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27) Cristo é o chefe e cabeça da igreja e a fonte de toda a sua
autoridade. Contudo, ao longo da história, desenvolveram-se

alguns sistemas eclesiásticos, baseados em diferentes teo-

rias a respeito do governo da Igreja. Correlacione abaixo os
sistemas às suas respectivas definições.

SISTEMAS

I - Sistemas Quacres ou Darbistas

II - Sistema Episcopal
III- Sistema Congregacional

IV - Sistema de Igrejas Nacionais

DEFINIÇÕES

( ) Este sistema afirma que Cristo, como Chefe da Igreja,

confiou o governo desta, direta e exclusivamente, a uma

ordem de prelados ou bispos, considerados estes como

sucessores dos apóstolos. Neste sistema, a comunidade

dos crentes não tem absolutamente nenhuma participação

no governo da igreja.

( ) Sistema de igrejas independentes, na qual cada igreja ou

congregação é uma igreja completa, independente de todas

as demais. Nesse tipo de igreja o poder do governo fica

exclusivamente com os membros da igreja, que têm autori-

dade para regular os seus próprios assuntos.

( ) Este sistema, também denominado sistema colegial (que

superou o sistema territorial), foi desenvolvido na

Alemanha, e, mais tarde, introduzido na Holanda. Ele

parte do pressuposto de que a igreja é uma associação

voluntária, igual ao estado.

( ) O princípio fundamental deste sistema é a rejeição de

todo e qualquer governo eclesiástico. Segundo este sis-

tema, toda formação externa da igreja necessariamente

degenera e leva a resultados que contrariam o espírito

do cristianismo, pois exalta o elemento humano em detri-

mento do divino.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta.

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

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

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

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

(E) (I) (IV) (II) (III)
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28) As almas dos homens são reproduzidas juntamente com os

corpos pela geração natural e, portanto, são transmitidas

pelos pais aos filhos. Este conceito refere-se ao:

(A) Traducionismo.

(B) Criacionismo.
(C) Evolucionismo.

DJ) Preexistencialismo.

DS) Idealismo.

29) Analise o texto a seguir.

Sob a influência do racionalismo e da filosofia. evolucionis-

ta, a doutrina da queda do homem e de seus efeitos fatais

sobre a raça humana aos poucos foi descartada. A ideia do

pecado foi substituída pela do mal, e este mal era explicado

de várias maneiras, segundo Louis Berkhof. Em relação ao
texto acima, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirma-

tivas abaixo, e assinale a opção que apresenta a sequência

correta.

I - KANT considerava o pecado como uma coisa pertencente à

esfera super-racional, que ele confessava não ter con-

dições de explicar.

II - Para LEIBNITZ, o mal esta' relacionado à ignorância

humana.
III- SCHLEIERMACHER via a origem do mal, ou pecado, na natu-

reza sentimental do homem.

IV - BARTH fala da origem do pecado • como o mistério da

predestinação.

(A) (V) (V) (V) (V)

(B) (F)(F)(F)(F)

(C) (V) (F) (V) (V)

(D) (F) (F) (V) (V)

(E) (V) (V) (F) (V)

30) Assinale a opção que apresenta o estilo literário que NÄO

aparece no livro do profeta Isaías.

(A) Oracular.

(B) Narrativo.
(C) Normativo.

(D) Poético.
(E) Apocalíptico.
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31) Segundo Louis Berkhof, com o crescente aparecimento de here-

sias na igreja, surgiu a necessidade de se indicar marcas

que identificassem a verdadeira igreja. Quais são estas três

marcas?

(A) Fidelidade na pregação, correta ministração dos sacra-

mentos e fiel exercício da disciplina.

(B) Pregação da palavra, evangelização autêntica e espiritua-

lidade.

(C) Fidelidade na pregação, exercício de autoridade e caris-

ma.

(D) Carisma, unção e poder.

(E) Misticidade, verdade e poder.

32) Em relação à história dos batistas no Brasil, é correto

afirmar que:

(A) o Jornal Batista publicou um manifesto a favor da demo-

cracia, em 1964, por ocasião da queda do Presidente João

Goulart, marcando a posição dos batistas brasileiros

sobre o episódio.

(B) os primeiros batistas a organizarem igrejas no Brasil

eram imigrantes norte-americanos, proprietários de es-

cravos, que acreditavam na aprovação bíblica da escravi-

dão.

(C) as primeiras igrejas batistas fundadas pelos missioná-

rios Bagby e Taylor reproduziam o modelo de segregação
racial que vigorava, então, no Sul dos EUA, lugar de

onde eles vieram.

(D) os norte-americanos dirigiram e 'administraram as insti-

tuições batistas no Brasil até o final do século XIX,

quando entenderam que já era tempo de a CBB tornar-se

autônoma.

(E) os batistas brasileiros aderiram ao Conselho Mundial de

Igrejas por compreenderem sua responsabilidade solidária

para com outras igrejas cristãs na obra de evangelização

e de serviço social.
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33) "Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou suas

95 Teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg.

Dava-se, então, o estopim da chamada Reforma Protestante."

O que as 95 Teses mencionadas no parágrafo acima condenavam?

(A) O sistema litúrgico medieval.

(B) Os abusos do sistema de indulgências.

(C) A transubstanciação.
(D) O surgimento das nações-estado.

(E) A doutrina do estado intermediário.

34) O quarto mandamento retrata a santificação do dia do Senhor.

Nele Deus designou o ritmo de seis jornadas de trabalho por

uma de descanso para o bem do homem. Segundo Reifler (1977),

assinale a opção que apresenta a versão positiva-construtiva

deste mandamento.

(A) Fazer o bem, salvar de um perigo, recuperar a vida,

sarar o doente e alimentar o jumento (Lc 13.15-16) .

(B) O trabalho é totalmente proibido e não se limita ao povo

escolhido por Deus.

(C) Não é permitido nem mesmo apanhar um pouco de lenha para

o preparo das refeições.

(D) O dia em si não precisa de santificação, pois que já foi

criado Santo.

(E) Nenhuma obra ou trabalho pode ser feito no sábado, nada

que demande realização de força.

35) Jesus Cristo, em seus ensinamentos, citava frequentemente as

Escrituras. Qual o profeta que ele mais vezes citou?

(A) Isaías .

(B) Jonas.

(C) Elias.

(D) Moisés .

(E) Abraão .
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36) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas das

sentenças abaixo.

I - Segundo Louis Berkhof, o problema do mal que há no mundo

sempre foi considerado um dos mais profundos problemas

da filosofia e da teologia. É um problema que se impõe

naturalmente à atenção do homem, visto que o poder do

mal é forte e , sempre presente na vida, e é

matéria da experiência diária na vida de todos os

homens.

II - O Gnosticismo considerava o mal à matéria

e, como tal, produto do Demiurgo. O contato da alma com

a matéria a tornou pecaminosa.

(A) regional / imanente / imediatamente

(B) temporal / transcendente / imediatamente

(C) universal / imanente / imediatamente

(D) universal / inerente / imediatamente

(E) universal / inerente / temporariamente

37) Segundo Louis Berkhof, a doutrina da Predestinação não tem

sido apresentada da mesma maneira. Desde os dias da Reforma

emergiram gradativamente duas diferentes concepções que fo-

ram designadas como Infralapsarianismo e Supralapsarianismo.

O Supralapsarianismo, em sua forma original, defende que:

(A) a queda do homem , concretizada no primeiro pecado, tam-

bém foi incluída no decreto divino.

(B) o primeiro pecado foi ação do livre arbítrio.

32) Deus não previu o pecado do homem, mas após a queda ar-

quitetou um plano de Salvação.

DJ) a queda foi ocasional.

(E) Deus confiava no homem e sabia da sua possibilidade de

crer em Jesus.

38) Segundo os protestantes, a igreja é primariamente um orga-

nismo invisível, ou seja, é formada por todos os crentes,

vivos e mortos, em todas as épocas e lugares, e só secunda-

riamente é considerada uma instituição externa. Mediante

isto, é correto afirmar que ela possui três atributos, que

são:

(A) Unidade, Verdade e Espiritualidade.

(B) Unção, Santidade e Predestinação.

(C) Misticidade, Santidade e Autoridade.

DJ) Unidade, Santidade e Catolicidade ou Universalidade.

(E) Prelado, Misticidade e Autoridade.
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39) No processo histórico da formação do cânon bíblico, no ano

de 170 d.C., Tatiano, discípulo de Justino Mártir, editou o

seu Diatessáron, que consistia em uma harmonia da vida de

Cristo tirada

(A) dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João.

(B) dos evangelhos sinópticos, a saber: Mateus, Marcos e

Lucas.

(C) do Cânon Muratoriano.

(D) da Didaquê e do evangelho de João .
(E) dos escritos paulinos e petrinos .

40) Ao analisar os dez mandamentos, observa-se que. eles foram

dados, por Deus, em contexto e circunstâncias históricas.

Mediante esta assertiva pergunta-se: os dez mandamentos são

válidos para todos os cristãos de todas as épocas?

(A) Sim! O próprio Jesus reafirma de forma categórica e

absoluta as exigências morais dos dez mandamentos.

(B) Não! Jesus afirma de forma explícita que veio revogar a

lei.

(C) Não! Deus escolheu apenas uma geração específica, esco-

lheu um povo, dando-lhe os dez mandamentos, fazendo com
ele uma aliança, para que fosse portador da promessa di-

vina através dos séculos.

(D) Não! Segundo Reifler (1977) , só a parte cerimonial, a

segunda tábua, a parte do decálogo que trata do relacio-

namento entre os homens, é reconhecida por todos os

países civilizados.

(E) Sim! Ao comissionar os discípulos, Jesus lhes ensinou

que deveriam pregar o evangelho a pessoas de outra

cultura.
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41) Assinale a opção que contém o verso bíblico que melhor

apresenta características do estilo literário apocalíptico.

(A) "Ele me disse: 'Que vês? ' E eu disse: 'Vejo um lampadá-

rio todo de ouro com um reservatório em sua parte supe-

rior; sete lâmpadas estão sobre ele e sete canais para

as lâmpadas que estão em sua parte superior". (Zc 4: 2)

(B) "Os leões rugiram contra ele, lançaram urros; reduziram

à desolação a sua terra, suas cidades foram queimadas,

deixadas sem habitantes." (Jr 2: 15)

(C) "Quem é sábio compreenda isto, quem é inteligente

reconheça-ol Porque os caminhos de Iahweh são retos e

os justos caminharão neles. Mas os rebeldes neles

tropeçarão. " (Os 14: 10)

(D) "Aconselho-te a comprar de mim ouro purificado no fogo

para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras

e não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio

para que unjas teus olhos e possas enxergar".

(Ap. 3: 18)

(E) "Meu Deus enviou-me seu anjo e fechou a boca dos leões,

de tal modo que não me fizeram mal. Pois eu fui consi-

derado inocente diante dele, e também diante de ti, ó

rei, não fiz mal algum". (Dn 6: 23)

42) A doutrina da inspiração das Escrituras, conforme a Confis-

são de Fé Batista de New Hampshire e a Declaração Doutriná-

ria da CBB, afirma que:

(A) o autor da Bíblia é Deus e nela não há nenhuma espécie

de erro.

(B) as palavras das Escrituras são inspiradas, e não exata-

mente os homens que as escreveram.

(C) existem erros gramaticais na Bíblia que não invalidam

sua inspiração.

(D) Deus inspirou as ideias, mas deixou os homens livres

para escolherem as palavras.

(E) existem diferentes graus de inspiração entre os livros

que compõem a Bíblia.
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43) O único aspecto litúrgico no qual Lutero (Reformador na

Alemanha) e Zwínglio (reformador na Suíça) não concordaram,

no encontro entre ambos, em 1529, conhecido como o Colóquio

de Marburg, foi a presença de Cristo

(A) no crente.

(B) nos elementos da Ceia do Senhor.

(C) no batismo.

(D) na história humana.

(E) no Hades.

44) Analise as afirmativas a seguir.

I - "Deus está presente e ativo dentro de sua criação e den-

tro da raça humana, mesmo naqueles membros que não

creem nele ou não lhe obedecem. Sua influência está em

toda parte. Ele age nos processos naturais e por meio

deles."
II- "Deus não é uma mera qualidade da natureza ou da humani-

dade; ele não é simplesmente o mais elevado dos seres

humanos. Ele não é limitado à nossa capacidade de com-

preendê-lo. Sua santidade e bondade vão muito além, in-

finitamente além das nossas, e isto também é verdade em

relação ao seu conhecimento e poder."

As duas sentenças acima definem dois grandes conceitos teo-

lógicos na relação de Deus com sua natureza criada. Tais

conceitos são definidos, respectivamente; como:

(A) Onipresença e Transcendência.

(B) Onipresença e Onipotência.

(C) Imanência e Transcendência.

(D) Imanência e Onipotência.

(E) Onipresença e Onisciência.
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45) Em 1520, em meio aos embates acalorados do movimento Protes-

tante na Alemanha, Lutero publica três panfletos com a
intenção de expor ao povo alemão suas controvérsias contra o

Clero Romano, a saber: "O apelo à Nobreza Germânica", "O
Cativeiro Babilônico" e "Sobre a Liberdade do Homem Cris-

tão". Que áreas específicas do Sistema Religioso Romano cada

um destes folhetos atacava respectivamente?

(A) A hierarquia, o sistema sacramental e a teologia da

igreja romana.

(B) O sistema de indulgências, a hierarquia e o sistema

sacramental.

(C) O sistema sacramental, a teologia da igreja romana e a

hierarquia.

(D) A teologia da igreja romana, a hierarquia e o sistema

sacramental.

(E) A hierarquia, o sistema sacramental e o sistema de

indulgências.

46) Analise o texto a seguir.

"Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas

coisas e que as escreveu; e sabemos que o seu testemunho é

verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus
fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu
que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam

escritos."
(Evangelho de João, cap. 21; ver. 24 e 25)

Na conclusão do evangelho acima, -o apóstolo João faz refe-

rência ao escopo ou propósito do seu livro. No mesmo evange-

lho (cap. 20; ver. 30 e 31), ele define tal escopo ao decla-

rar: "Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos

outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes,

porém, foram registrados para

(A) nos perdoar os pecados e nos purificar de t-oda

injustiça".
(B) que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e

para que, crendo, tenhais vida em seu nome".
(C) que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma".

(D) que o adversário seja envergonhado, não tendo indignida-

de humana que dizer a nosso respeito".
(E) que esse mesmo seja salvo, todavia, como que através do

fogo".
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47) Alguns teólogos tentaram conciliar a narrativa da criação

com as descobertas da ciência no estudo da terra. Esses

estudos resultaram em várias teorias. Uma dessas teorias

supõe que transcorreu um longo período entre a criação

primária, mencionada em Gn 1.1, e a criação secundária. Essa

Teoria é denominada

GA) da Harmonização.

(B) da Restituição.
(C) Mítica.

CD) da Interpretação Ideal.

(E) Evolucionista.

48) Em meados do século XVI deu-se a Reforma Protestante na

Inglaterra, sob o governo da rainha Elizabeth. Surgiu um

grupo influente neste período que entendia que muitos "tra-

pos do papado" continuavam na igreja Anglicana e queriam

purificá-la de acordo com a Bíblia, aceita por eles como

regra infalível de fé e prática. Até 1570 as principais

objeções daquele grupo influente foram dirigidas contra a

permanência, na liturgia eclesiástica, do ritual e das ves-

tes que lhes soavam como papistas. Eles se opuseram à guarda

dos dias santos, à absolvição clerical, ao sinal da cruz, à

presença de padrinhos no batismo, a ajoelhar-se na hora da

Ceia e ao uso da sobrepeliz pelos ministros. Deploravam

eles, também, a inobservância do Domingo pelos anglicanos.

Por qual nome ou alcunha este grupo era conhecido?

CA) Reformadores.

(B) Calvinistas.
(C) Congregacionais.

(D) Anabatistas.
(E) Puritanos.
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49) Em relação às contribuições de Roger Williams (1603-1683) e

da cultura batista na formação da Nova Inglaterra e das

instituições políticas modernas é INCORRETO afirmar que:

(A) criaram o primeiro governo civil laico de que se tem

notícia na História.

(B) formaram, em Providence, a primeira comunidade política

do Ocidente com absoluta liberdade de religião.

(C) praticaram a tolerância para com todos os credos protes-

tantes, mas não para com os católicos e os judeus.

(D) conviveram pacificamente com os índios e travaram rela-

ções amistosas com eles.

(E) adotaram uma organização política auto intitulada

"democrát-ica", renovando o uso desse termo desprezado

desde a Antiguidade grega.
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50) O chamado "problema do mal" consiste, na História da Teolo-

gia, na tentativa de conciliação entre as seguintes máximas,

a princípio contraditórias: Deus é totalmente bom; Deus é

Todo-Poderoso; e o mal existe. Assinale a opção que apresen-

ta, respectivamente, as ideias (I) agostinianas e (II) as

hegelianas, como soluções para esse problema.

(A) (I) - A existência do mal foi necessária como criação

divina que possibilitou o livre-arbítrio, dando aos

homens a alternativa de fazerem ou não a vontade de

Deus; e (II)- Como o Ser Absoluto abrange todas as

coisas, os males são sempre ilusões dos nossos senti-

dos, pois em essência somos Um com o próprio Deus.

(B) (I) - O mal não tem substância existente, é apenas ausên-

cia e deficiência do que existe; e (II)- A Providência

se move na História do mundo através das contradições e

dos embates, que produzem males momentâneos, mas impul-

sionam o Espírito Absoluto para sua auto-realização

final.

(C) (I)- Deus providenciou os males com funções pedagógicas,

considerando que são efêmeros, mas redundam em aprendi-

zados capazes de salvar a alma eternamente; e (II)- Já

que "todas as coisas concorrem para o bem daqueles que

amam a Deus " , o mal não existe na vida de quem cumpre a

vontade divina.

(D) (I) - Tudo o que é material é mau e o que é espiritual é

bom, por isso, só quando a alma se livra do corpo, se

une a Deus e vence o mal; e (II)- Somos incapazes de

discernir os acontecimentos bons dos maus, . pois não

alcançamos suas consequências eternas.

(E) (I) - Sendo Deus infinito, não reconhece limite, oposição

ou contradição, está acima da distinção entre bem e mal;
e (II)- Deus não pôde criar o homem livre e, ao mesmo

tempo, incapaz de errar, há, portanto, limitações em seu
poder.
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