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1) C.H. Dodd - citado por Gundry - distinguiu um padrão comum

nos sermões dos primeiros capítulos de Atos e nas epístolas

de Paulo, que apresenta um sumário do evangelho, ao qual deu

o nome de KERYGMA. A opção que NÃO faz parte do KERYGMA é a

que faz a seguinte menção a Jesus:

(A) inaugurou o cumprimento das profecias messiânicas.

(B) foi crucificado de acordo com o plano de Deus.

(C) ressuscitou e foi exaltado até os céus.
(D) será introduzido no Tabernáculo celeste .

(E) retornará a fim de julgar os homens.

2) Assinale a opção que apresenta o nome do servo de Deus que

transmitiu a Gunnar Vingren e Daniel Berg uma revelação em
que Deus lhes dirigia para um lugar chamado "Pará".

(A) Adolfo Uldin.

(B) Louis Franciscon.

(C) B.M. Johnson.

(D) Lewi Petrus.

(E) Carl Vingren.

3) Qual o nome do hinário que as Assembleias de Deus usavam nos

primeiros anos de atividades, o qual era comum a várias

denominações evangélicas?

(A) Cantor Pentecostal .

(B) Harpa Cristã.

(C) Hinário Cristão.

(D) Som Alegre.

(E) Salmos e Hinos.

4) Quem foi o teólogo protestante brasileiro, autor de tese de

doutorado em Princeton intitulada "Teologia da Esperança

Humana", que defende a idéia do "messianismo humanista"?

(A) Huberto Rohden.

(B) Leonardo Boff.

(C) Clodovis Boff.

(D) Rubem Alves.

(E) Caio Fábio.
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5) A respeito da narrativa babilônica da criação, assinale a

opção correta.

(A) A terra, diferentemente do que relata a narrativa bíbli-

ca, apresentava, desde o princípio, ordem e forma.

(B) A narrativa babilônica, assim como a bíblica, demonstra
uma predileção pelo número sete.

(C) A narrativa babilônica, assim como a bíblica, é mono-

teísta.
(D) A ideia babilônica de eternidade da matéria, encontrada

em seu relato da criação, está presente, também, no re-

lato bíblico da criação do homem.

(E) Marduque, divindade única e criadora dos babilônios,

corresponde a Yaweh e Elohim.

6) De acordo com o registro bíblico em Atos, "...caiu o Espíri-

to Santo sobre todos os que ouviam a palavra". Assinale a

opção que apresenta uma das pessoas que, entre outras, rece-

beu o Espírito Santo enquanto ouvia as palavras proferidas

por Pedro.

(A) Barnabé .

(B) Enéias .
(C) Dorcas.

(D) Lídia.

(E) Cornélio.

7) Segundo George Ladd, durante o período em que Deus não se

manifestou por meio de profetas, quais as duas correntes re-

ligiosas que se incumbiram de interpretar a vontade de Deus?

(A) Essênios e saduceus.
(B) Religião dos escribas e os apocalípticos.

(C) Fariseus e zelotes.

(D) Saduceus e fariseus.

(E) Escribas e fariseus.

8) O ensino de Eutíquio, de que o corpo de Jesus não era idên-

tico ao nosso, foi examinado pelo Concílio de

(A) Éfeso.

(B) Calcedônia.

(C) Nicéia.

(D) Constantinopla.

(E) Jerusalém.
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9) No estudo sobre a Palavra inspirada de Deus, várias teorias

têm surgido sobre a inspiração. Assinale a opção que corres-

ponde à opinião de que a ênfase recai nos pensamentos ou

conceitos que Deus fornecia aos escritores humanos, dando

plena liberdade quanto à expressão natural.

(A) Orientação dinâmica.

(B) Plenária verbal.

(C) Ditado divino.

(D) Iluminação especial.

(E) Intuição natural .

10) Os protestantes reformados que tentaram estabelecer o
protestantismo no Brasil entre 1630 e 1654 foram os

(A) alemães.

(B) franceses.

(C) holandeses.

(D) ingleses.

(E) americanos.

11) O primeiro presidente da Convenção Geral das Assembleias de

Deus no Brasil (CGADB) , eleito durante a Convenção realizada

em 1930, foi o pastor

(A) Cícero Canuto de Lima.

(B) Samuel Nystron.

(C) Gunnar Vingren.

(D) Francisco Gonzaga da Silva.

(E) Nels Julius Nelson.

12) Em sua obra intitulada "O Cativeiro Babilônico da Igreja",

de 1520, Martinho Lutero expressou um dos princípios funda-

mentais da Reforma Protestante ao enunciar a seguinte

sentença:

"O que foi afirmado sem as Escrituras ou sem a revelação

comprovada pode ser considerado opinião, mas não precisamos

crer nisso".
Este princípio é conhecido como

(A) Sola fide.

(B) Sola gratia.

(C) Sola scriptura.

(D) Sola eclesia.

(E) Solo Christo.
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13) O estudo da obra salvífica de Cristo (salvação) é chamado de

(A) Angelologia.

(B) Cristologia.

(C) Soteriologia.

(D) Eclesiologia.

(E) Escatologia.

14) Assinale a opção que apresenta a cidade onde estava situada
a Igreja advertida quanto à presença dos que "seguem a dou-

trina de Balaão".

(A) Tiatira.

(B) Sardes.

(C) Laodicéia.

(D) Pérgamo.

(E) Esmirna.

15) Qual o nome do missionário britânico que, em 1857, publicou

"Viagens Missionárias e Investigações na África do Sul",
provocando um grande despertamento missionário pela evange-

lização do interior da África?

(A) George Whitefield.

(B) John Wesley.

(C) Willian Carey.

(D) Hudson Taylor.

(E) David Livingstone.

16) No comentário sobre os Dons Espirituais, no livro Teologia

Sistemática, de autoria de Stanley M. Horton, encontra-se o

registro: "podemos ver os dons divididos em três catego-

rias...: Dons de Ensino, Dons do Ministério e Dons de Adora-

ção". Assinale a opção que apresenta um Dom correspondente a
cada categoria citada, respectivamente:

(A) Palavra da sabedoria, Palavra do conhecimento e Inter-

pretação de línguas.

(B) Variedade de línguas, Palavra do conhecimento e Fé.

(C) Palavra da Sabedoria, Variedade de línguas e Operação de
Maravilhas.

(D) Palavra do conhecimento, Dons de curar e Variedade de
línguas.

(E) Palavra do conhecimento, Dons de curar e Fé .
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17) De acordo com o registro do Livro de Gênesis, em que dia a

"terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua es-

pécie e árvore frutífera. . . " ?

(A) Segundo .

(B) Terceiro.

(C) Quarto.

(D) Quinto.
(E) Sexto.

18) Os que tratam o período do Milênio como uma extensão da Era

da Igreja, quando, mediante o poder do Evangelho, o mundo

inteiro será conquistado por Cristo, são os

(A) Amilenistas.

(B) Dispensacionalistas .

(C) Pré-tribulacionistas.

(D) Pós-milenistas.

(E) Pré-milenistas.

19) Em que data Lutero afixou suas 95 Teses na porta da Igreja

do Castelo de Wittenberg ?

(A) 31 de março de 1517

(B) 31 de outubro de 1517

(C) 31 de outubro de 1518

(D) 31 de março de 1519

(E) 31 de outubro de 1521

20) O autor da carta aos Hebreus explica a superioridade do
Sumo Sacerdócio de Jesus, relacionando-o à ordem de qual

sacerdote?

(A) Arão.

(B) Eli.

(C) Samuel.
(D) Melquisedeque.

(E) Caifás.
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21) Nos tempos do Novo Testamento o judaísmo estava dividido em

vários grupos. Assinale a opção que identifica um dos grupos

do judaísmo.

GA) Paganismo.

OB) Moabitas.

(C) Beduínos.

(D) Cananeus.

(E) Saduceus.

22) Assinale a opção que apresenta o tema da profecia de Jonas.

(A) A misericórdia e a compaixão de Deus se estendem às

nações pagãs, desde que se arrependam.

(B) O julgamento divino contra Israel será pronunciado no

Dia do Senhor.

(C) O futuro julgamento divino sobre Edom.

(D) A fidelidade do Senhor como resposta à obediência do

profeta Jonas.

(E) A consequência da salvação é a santidade e a justiça.

23) Em qual ilha o apóstolo Paulo orou pelo pai de Públio, que

se encontrava enfermo e foi curado?

(A) Creta.

(B) Chipre .
(C) Rodes.
(D) Malta.

(E) Salmona.

24) O princípio de que cada indivíduo tem o direito de investi-

gar e interpretar, por si mesmo, a Palavra de Deus foi

aceito

(A) pelas Igrejas da Reforma.

(B) pela I.greja Ortodoxa Grega.

(C) pela Igreja Católica Apostólica Romana.

(D) pela Igreja Ortodoxa Síria.

(E) por todas as Igrejas Cristãs.
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25) Assinale a opção que corresponde ao ensino das Assembleias

de Deus no Brasil sobre a cura divina.

(A) "A cura divina faz parte da obra contínua de Jesus na
Igreja enquanto antegozamos a Sua Segunda vinda, quando

vier aquilo que é perfeito e finda o que é parcial".
(B) "A ideia de Jesus carregar as nossas enfermidades não é

uma noção inteligível".

(C) "Jesus não carregou literal e vicariamente os nossos
sofrimentos em si mesmo, mas Ele simpatizava conosco" .

(D) "Paulo não se interessava pelos milagres físicos, pois

não se encaixam no quadro que ele oferece do Jesus

terrestre. . .".
(E) "Os dons eram apenas temporários - duraram até a forma-

ção do cânon do Novo Testamento. O Espírito Santo os
suspendeu ou desapareceram com os apóstolos".

26) A respeito da natureza dos anjos, assinale a opção correta.

(A) São seres humanos glorificados.

(B) São uma raça.

(C) São incorpóreos.

(D) Tem conhecimento inferior ao dos homens .

(E) São onipotentes.

27) O escritor Myer Pearlman apresenta uma classificação dos
livros do Novo Testamento (NT) em relação à salvação: expli-

cação, propagação, manifestação e consumação. Correlacione a

classificação apresentada com os Livros indicados e, a

seguir, assinale a opção correta.

CLASSIFICAÇÃO LIVROS DO NT

I - PROPAGAÇÃO ( ) MARCOS

II - MANIFESTAÇÃO ( ) EFÉSIOS

III- CONSUMAÇÃO ( ) ATOS DOS APÓSTOLOS

IV - EXPLICAÇÃO ( ) LUCAS

( ) APOCALIPSE

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

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

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

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

(E) (I) (I) (IV) (II) (III)
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28) Assinale a opção que corresponde a um atributo natural e a

um atributo moral de Deus, respectivamente.

(A) Santidade e Onipresença.

(B) Bondade e Fidelidade.

(C) Onipresença e Eternidade.

(D) Onipresença e Santidade.

(E) Onipresença e Onipotência.

29) A Teoria da Expiação, também conhecida como Teoria do Amor

de Deus ou Exemplarismo, é a

(A) do Resgate.

(B) Governamental.

(C) da Substituição Penal.

(D) da Influência Moral.

(E) da Satisfação.

30) Com exceção do original do Evangelho de Mateus, escrito em

Aramaico, segundo a maioria dos estudiosos, o Novo Testamen-

to foi escrito no grego

(A) ático.

(B) coinê .

(C) demotiki.

(D) minoico.

(E) clássico.

31) Em que ano a Convenção Geral decidiu pela unificação dos

dois jornais da Assembleia de Deus, sendo criado o Mensagei-

ro da Paz?

(A) 1927

(B) 1929

(C) 1930

(D) 1931

(E) 1932

32) Rudolf Bultmann (1884-1976) é considerado um dos principais

criadores da teologia

(A) da Esperança.

(B) Evolucionista.

(C) do Cristianismo sem Religião.

(D) do Mito.

(E) do Evangelho Social.
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33) Assinale a opção que NÃO se refere a uma consequência

imediata do pecado de Adão.

(A) Quebra da comunhão do homem com Deus .
(B) Corrupção da natureza do homem.

(C) Morte física e as doenças físicas e mentais.

(D) Alteração do meio ambiente.

(E) Imortalidade da alma.

34) Emergiram do Império de Alexandre os reinos helênicos

(A) Judaico e Samaritano.

(B) Macabeus e Persa.

(C) Egípcio e Filisteus.

(D) Ptolomeus e Selêucidas.

(E) Babilônico e Acadiano.

35) Qual o nome do teólogo que primeiro sistematizou e deu iní-

cio formalmente à Teologia da Libertação?

(A) Gustavo Gutiérrez.

(B) Leonardo Boff.

(C) Rubem Alves.

(D) Francis Fiorenza.
(E) José Porfírio Miranda.

36) O documento denominado Confissão de Fé (Confessio Fluminen-

se), produzido no período colonial, foi escrito por um pro-

testante que tentava se fixar no Brasil. Assinale a opção

que apresenta o país de origem do protestante considerado

autor do citado documento.

(A) Holanda.

(B) Inglaterra.

(C) Estados Unidos.

(D) Portugual.

(E) França.

37) Em relação ao ensinamento das Assembleias de Deus no Brasil,

os dons espirituais são

(A) capacidades naturais.

(B) totalmente sobrenaturais, não há envolvimento humano.

(C) encarnacionais.

(D) manifestações do Espírito Santo restritas ao período da
Igreja Primitiva.

(E) concedidos somente para edificação pessoal.
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38) "Não há normas universais. " Em relação à Ética Cristã, este

é um argumento do

(A) Situacionismo.

(B) Generalismo.

(C) Hierarquismo.

(D) Absolutismo Ideal.

(E) Antinomismo.

39) Assinale a opção que apresenta o ano em que a legislação

brasileira, pela primeira vez, concedeu a todas as confis-

sões religiosas e igrejas a liberdade de culto e o reconhe-

cimento de personalidade jurídica.

(A) 1808

(B) 1822

(C) 1889

(D) 1890

(E) 1891

40) A palavra grega primária empregada em mais de cem referên-

cias no Novo Testamento para o vocábulo "igreja" é

(A) SUNAGÕGÊ.

(B) EKKLÊSIA.

(C) BASILEIA.

(D) KOINÕNIA.

(E) MATHÊTAI .

41) Sobre a atitude dos cristãos para com a guerra, Geisler cita

três pontos de vista predominantes: ativismo, pacifismo e
seletivismo. Assinale dentre as opções que se seguem, a

única que descreve corretamente um destes pontos de vista.

(A) O ativismo sustenta que o cristão deve ir para todas as

guerras em obediência ao seu governo.

(B) O ativismo sustenta que o cristão deve ser sempre volun-

tário para lutar em qualquer guerra justa.

(C) O pacifismo argumenta que o cristão deve lutar sempre

pela paz, utilizando-se de armas, se necessário, como um

bom pacificador.

(D) O seletivismo argumenta que o cristão deve participar

das guerras apenas se o país do qual é cidadão for um

país cristão.
(E) Na prática, não há diferença entre o pacifismo e o sele-

tivismo, já que ambos concordam que não se deve tirar a
vida de outro ser humano.
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42) Assinale a opção que corresponde ao ensino da Assembleia de

Deus no Brasil quanto ao Batismo no Espírito Santo.

(A) Falar em outras línguas foi a evidência inicial, somente

no período da igreja primitiva.

(B) Nem sempre ocorre com a evidência inicial de falar em

outras línguas.

(C) É sempre acompanhado pela evidência inicial do falar em

outras línguas.
(D) É parte da experiência de conversão, sem qualquer evi-

dência inicial.
(E) Vem após a regeneração, mas nem sempre é acompanhado

pelo falar em outras línguas.

43) Em qual Concílio o arianismo foi primeiramente condenado?

(A) Nicéia, 325

(B) Constantinopla, 381

(C) Calcedônia, 451

(D) Antioquia, 492

(E) Hipona, 508

44) Assinale a opção que apresenta o autor de Contra Celso, como

resposta às acusações que Celso, um platonista, fizera con-

tra os cristãos.

(A) Clemente de Alexandria.

(B) Orígenes.
(C) Tertuliano.

(D) Irineu.
(E) Justino Mártir.

45) As festas judaicas são associadas ao calendário judaico e,

em geral, têm uma base histórica. Assinale a opção que iden-

tifica a festa celebrada em lembrança de Ester.

(A) Purim.

(B) Dedicação.

(C) Torá.

(D) Tabernáculos.

(E) Yom Kipur.

Prova : Amarela Concurso : CAPNAV/ 10

Profissão : PASTOR DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS

11/ 13

Prova Amarela



46) O nascimento de Jesus Cristo ocorreu no período do imperador

romano

(A) Augusto.

(B) Nero.
(C) Vespasiano.

(D) Domiciano.

(E) Cláudio.

47) Durante os primórdios da Igreja em Jerusalém, os judeus fo-

ram os perseguidores. A partir do governo de que Imperador

as perseguições partiram do estado romano?

(A) César Augusto.

(B) Nero.

(C) Décio.

(D) Constantino.

(E) Marco Aurélio.

48) "As duas naturezas de Cristo mantêm suas qualidades próprias
na união pessoal. Inter-relacionam-se sem mistura na humani-

dade de Jesus. O termo "homem" descreve uma das naturezas, e
o termo "Deus" ou "Logos", a outra".
O texto acima, extraído da obra "História do Pensamento

Cristão", de Paul Tillich, refere-se à doutrina conhecida

como Nestorianismo, condenada no Concílio de

(A) Antioquia, 429

(B) Calcedônia, 553

(C) Alexandria, 519

(D) Constantinopla, 482

(E) Êfeso, 431

49) Assinale a opção em que todos os livros apresentados são
chamados "epístolas da prisão", pois Paulo se achava encar-

cerado quando as escreveu.

(A) Colossenses, Filipenses, Tito e Filemom.

(B) Romanos, Filipenses, Gálatas e Filemom.

(C) Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemom.

(D) Gálatas, Colossenses, Tito e Filemom.

(E) I Coríntios, Colossenses, Gálatas e Tito.
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50) Após a descida do Espírito Santo "cumprindo-se o dia de Pen-

tecostes", Pedro, no início do seu discurso, cita um profeta

do Antigo Testamento. Assinale a opção que apresenta o pro-

feta citado por Pedro.

(A) Joel .

(B) Oséias.

(C) Elias.
(D) Isaías.

(E) Daniel.
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