
MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO 
QUADRO DE CAPELÃES NAVAIS DO CORPO 
AUXILIAR DA MARINHA /  CP-CapNav 12015 )

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE 
MATERIAL EXTRA

PASTOR DA IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS



1) Assinale a opção que corresponde a uma obra de Karl Marx.

(A) As Formas Elementares da Vida Religiosa.
{B) 0 Futuro da Religião.
{C) A Origem do Capitalismo Moderno.
(D) A Coragem de Ser.
(E) 0 Capital.

2) Segundo Gilberto (2008) , a salvação, em seu sentido 
experimental, tem três tempos: passado, presente e futuro.
Assinale a opção 
futuro.

que apresenta aquilo que Deus fará no

(A) Regeneração.
(B) Santificação.
(C) Justificação.
(D) Glorificação.
(E) Perseverança.

3) Qual o nome do primeiro missionário enviado, com a sua
familia, a Portugal pela Assembleia de Deus, em 4 de abril
de 1913?

(A) José Plácido da Costa.
(B) Louis Francescon.
(C) Gunnar Vingren.
(D) Raimundo Nobre.
(E) José Teixeira Rego.

4) Geisler (2011) cita Joseph Fletcher como um dos principais 
proponentes de um sistema que não é completamente desprovido 
de normas éticas, pois esse sistema está circunscrito
entre os extremos do legalismo e do antinomismo. Que
sistema ético é esse?

(A) Absolutismo.
(B) Situacionismo.
(C) Absolutismo Conflitante.
(D) Generalismo.
(E) Absolutismo Graduado.
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5) Segundo Pearlman (2004), qual epístola paulina tornou-se 
conhecida como epístola do terceiro céu?

(A) Colossences.
(B) Filipenses.
(C) Efésios.
(D) Gálatas.
(E) Ia Coríntios.

6) Segundo Merval Rosa (1992), ao citar Stolz, há dois tipos 
fundamentais de misticismo religioso: de ação (em que o 
homem busca a Deus) e o de reação (em que o homem 
simplesmente responde à iniciativa divina).Com relação ao 
misticismo de reação, assinale a opção correta.

(A) É altamente subjetivo e geralmente, essa busca do 
infinito resulta de uma tragédia pessoal.

(B) Consiste em três passos fundamentais: a purificação, a 
iluminação e a identificação com Deus.

(C) É a busca da invulnerabilidade do êxtase, mesmo que esta 
dure somente um instante.

(D) É o esforço feito através de danças, músicas, jejuns, 
drogas etc.

(E) É a experiência de Abraão, de Moisés, de Samuel, de 
Paulo e de tantos outros personagens bíblicos.

7) Dentre as sete igrejas endereçadas pelo apóstolo João no 
livro de Apocalipse, duas não receberam repreensão. Quais 
são elas?

(A) Pérgamo e Esmirna.
(B) Éfeso e Filadélfia.
(C) Esmirna e Filadélfia.
(D) Sardes e Laodiceía.
(E) Éfeso e Tiatira.
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8) Leia o texto a seguir.

"A Bíblia torna-se a Palavra de Deus à medida que alguém, ao 
lê-la, tem um encontro experimental com o Senhor".

0 texto supracitado refere-se a qual posição sobre a autoria
divino-humana da Bíblia Sagrada?

(A) Ortodoxa.
(B) Secular.
(C) Neo-ortodoxa
(D) Liberal.
(E) Científica.

De acordo com Olson (2001), quem foi o primeiro teólogo
protestante a apelar para mudanças revolucionárias na
ortodoxia protestante, sendo considerado o pai da teologia 
liberal?

(A) Immanuel Kant.
{B) Friedrich Schleiermacher.
(C) Georg W. Friedrich Hegel.
(D) Karl Barth.
(E) Rudolf K . Bultmann.

10) Segundo Arrington e Stronstad (2004), no início da narrativa 
do Evangelho de Marcos, João Batista é descrito como alguém 
que se veste toscamente (com pelos de camelo e um cinto de 
couro em redor de seus lombos) e se alimenta de 
gafanhotos e mel silvestre. Vestido dessa forma, João 
Batista é identificado com qual profeta do Antigo Testa
mento?

(A) Amós.
(B) Micaías.
(C) Elias.
(D) Sofonias.
(E) Malaquias.
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11) Segundo Price (2010), houve uma descoberta em 1948 que foi
notícia de primeira página em todo o mundo. É considerada a 
maior descoberta em termos de manuscritos dos tempos
modernos. Que descoberta foi essa?

(A) A Pedra de Roseta.
{B) O Cilindro de Ciro.
(C) O Prisma de Taylor.
(D) Os Rolos do Mar Morto.
(E) Inscrição em Cesareia que traz o nome de Pôneio Pilatos.

12) Segundo Bickel e Jantz (2011), qual é a versão das
Escrituras utilizada pela seita testemunhas de Jeová?

(A) Tradução do Novo Mundo.
(B) Almeida Revista e Corrigida.
(C) Nova Versão Internacional.
(D) Tradução Brasileira.
(E) Tradução King James.

13) Leia o texto a seguir.

"Mas, como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o
ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem são as
que Deus preparou para os que o amam'1, (Ia Coríntios 2:9)

Em todo o Novo Testamento, há várias citações de profecias 
do Antigo Testamento. A citação de Paulo reproduzida acima 
pertence a qual profeta do Antigo Testamento?

(A) Jeremias.
(B) Ezequiel.
(C) Habacuque.
(D) Zacarias.
(E) Isaías.
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14) De acordo com a eclesiologia, Geremias do Couto, na teologia 
editada por Gilberto (2008), comenta sobre como lidar com a 
questão denominacional. Com relação à convivência 
interdenominacional, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a opção correta.

I - Buscar a unidade fraterna e o aperfeiçoamento
espiritual dos santos é dever^apenas, das denominações 
pentecostais.

II - A unidade é orgânica, espiritualmente falando, mas não
precisa ser necessariamente organizacional, humanamente 
falando. Em outras palavras, pode haver denominações 
administrativamente autônomas, e que sejam fraternas, 
relacionando-se sob a bandeira do mesmo Espírito.

UI -  Não se pode, em nome da unidade, abrir mão dos 
princípios absolutos e inegociáveis da Palavra de Deus.

IV - E necessário que 
respeito mútuo.

se busque um relacionamento de

(A) Apenas as
(B) Apenas as
(C) Apenas as
(D) Apenas as
(E) Apenas as

afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas

II e III são verdadeiras.
II, III e IV são verdadeiras.
III e IV são verdadeiras.
I, II e IV são verdadeiras.
I e IV são verdadeiras.

15) Sobre a obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 
de Max Weber, é correto afirmar que

(A) o conceito de vocação foi introduzido no dogma da Igreja 
Católica.

(B) na palavra alemã BERUF e na palavra inglesa CALLING, 
está implícita uma conotação religiosa de uma tarefa 
confiada por Deus.

(C) os Luteranos tinham como proposta uma entrega à vida 
contemplativa.

(D) o conceito de vocação foi o principal motivo do empobre- 
cimento dos países protestantes.

(E) o ascetismo secular protestante tolerava o desfrute 
espontâneo das riquezas e incentivava o consumo.
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16) Segundo Brown (2007), como são conhecidas as provas de Tomás 
de Aquino quanto à existência de Deus?

(A) Analogia.
{B) Suma Teológica.
(C) As Argumentações Ontológicas.
(D) As Cinco Vias.
(E) Suma Contra os Gentios.

17) No periodo interbiblico (os 400 anos entre os Testamentos), 
no ano de 168 a.C., Jerusalém foi devastada por causa da
frustração de um rei da linhagem selêucida. Ele profanou o 
Templo sacrificando uma porca, além de erigir um altar a 
Zeus. Qual o nome desse rei?

(A) Herodes, o Grande.
(B) Antioco IV, Epifânio.
(C) Hircano II, Antípater.
(D) Judas Macabeu.
(E) João Hircano.

18) No campo de estudo da Teologia Sistemática chamado 
antropologia, existem as teorias sobre a origem da alma 
humana. Qual teoria defende que a alma, criada por Deus em 
tempos passados, entra no corpo humano em algum momento do 
desenvolvimento inicial do feto e, mais especificamente, que 
a alma de cada pessoa tinha existência consciente e pessoal 
num estado prévio?

(A) Teoria da Evolução.
(B) Teoria do Criacionismo.
(C) Teoria da Preexistência.
(D) Teoria Traducionista.
(E) Teoria da Unidade.

19) Paul Tillich (1886-1965) elaborou sua tradução contemporânea 
do cristianismo por meio daquilo que chamou de

(A) Demitologização.
(B) Método da correlação.
(C) Neo-ortodoxia.
(D) A morte de Deus.
(E) Teologia do processo.
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20) Gundry (2008), ao comentar os fatos religiosos que 
antecederam o Novo Testamento, diz que as decisões rabínicas 
sobre casos que envolvessem questões de interpretação da lei 
do Antigo Testamento formavam uma tradição oral memorizada. 
Essa tradição foi crescendo nos séculos que se sucederam, 
até que foi preservada em forma escrita no

(A) Didaquê.
(B) Talmude.
(C) Documento de Damasco.
(D) Targum.
(E) Epicurismo.

21) Segundo Araújo (2011), de qual texto biblico foi extraido o 
nome do jornal Som Alegre, que foi publicado a partir de 
1929 no Rio de Janeiro?

(A) Salmo 23.1
(B) Salmo 89.15
(C) Salmo 116.12
(D) Salmo 84.4
(E) Salmo 40.1

22) A palavra grega SARX, com 147 ocorrências no Novo 
Testamento, geralmente é traduzida como

(A) espirito.
(B) carne.
(C) alma.
(D) comunhão.
(E) igreja.

23) Segundo Smith (2005), 
descendentes e todas 
aliança incondicional 
eliminará toda carne 
dessa aliança?

(A) Um cordeiro que foi provido por Deus.
(B) Ocupação perpétua do trono de Davi,
(C) As tábuas da Lei.
(D) Não comer da árvore no meio do Jardim, a obediência,
(E) Um arco que se eleva acima de todos os homens, o arco- 

iris .

a aliança de Deus com Noé inclui seus 
as criaturas vivas com ele. É uma 
e eterna que promete que Deus jamais 
pelas águas do dilúvio. Qual o sinal

Prova : Amarela Concurso : CAPNAV/15
Profissão : PASTOR DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS

7/16



24) Observe o texto a seguir.

"Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial e não 
conheciam ao SENHOR" (l°samuel 2.12).

Conforme o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal sobre 
o versículo supracitado, a palavra de origem hebraica 
"Belial" significa, literalmente

(A) sem valor, imprestável.
(B) ladrão, roubador.
(C) fornicador, prostituto.
(D) leviano, irreverente.
(E) maldito, anátema.

25) Com relação à interpretação do Apocalipse, há uma variedade 
de teorias. Qual a teoria que procura ligar tudo, menos o 
próprio fim, com eventos no século I?

(A) Idealista.
(B) Futurista.
(C) Historicista.
(D) Preterista.
(E) Tribulacionista.

26) Zuck (2012), ao analisar a interpretação de uma palavra 
conforme o contexto, diz que, no Antigo Testamento hebraico, 
cerca de 1.300 palavras só aparecem uma vez. Elas são 
chamadas de HAPAX LEGOMENA, que significa:

(A) que o mesmo autor emprega a palavra em questão somente 
no mesmo livro.

(B) literalmente, "falada uma vez".
(C) que o autor usa a palavra em questão nos outros livros 

que escreveu.
(D) que outros autores bíblicos utilizaram o termo.
(E) que o sentido pode ser conhecido mediante a 

comparação com outros termos.
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27) Segundo Bickel e Jantz (2011), no Islamismo há uma variedade 
de facções (ou divisões). Em qual dessas facções seus fiéis 
são conhecidos como Seguidores da Tradição ou Seguidores do 
Caminho?

(A) Xiitas.
(B) Sufistas.
(C) Carijitas.
(D) Caaba.
(E) Sunitas.

28) A literatura teológica revela considerável diversidade de 
posições quanto ao falar em outras línguas como evidência 
física inicial do batismo no Espírito Santo. Assinale a 
opção que, segundo John W. Wyckoff, na teologia editada por 
Horton (2002), apresenta a posição teológica pentecostal 
tradicional.

(A) Falar em outras línguas não é a evidência do batismo no 
Espírito Santo.

(B) O batismo no Espírito Santo somente é evidenciado pelo 
falar em outras línguas se seu recebedor praticar os 
meios de Graça.

(C) O batismo no Espírito Santo às vezes é evidenciado pelo 
falar em outras línguas.

(D) Falar em outras línguas somente será evidência inicial 
do batismo no Espírito Santo se seu recebedor for 
batizado nas águas.

(E) O batismo no Espírito Santo é sempre acompanhado pela 
evidência inicial do falar em outras línguas,

29) Segundo David. S. Dockery (2005), a escola de interpretação 
alexandrina, cujo erudito mais importante foi Orígenes, 
ficou conhecida por desenvolver a hermenêutica

(A) científica.
(B) lítero-históríca.
(C) canônica.
(D) alegórica,
(E) medieval.
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30) Quem é o Teólogo luterano alemão que perdeu a vida ao 
conspirar contra Hitler e que é conhecido como articulador 
da Teologia do Cristianismo sem religião?

(A) Paul Tillich.
(B) Karl Barth.
(C) Rudolf Bultmann.
(D) Dietrich Bonhoeffer.
(E) Friedrich Nietzche.

31) As leis antigas do Oriente Próximo determinavam que um irmão 
devia casar-se com a viúva de seu irmão quando esse 
morresse, caso ela não tivesse filhos; assim, haveria um 
filho em nome do falecido. Qual personagem biblico praticou 
uma forma preventiva de controle de natalidade e recusou-se 
a cumprir tal responsabilidade?

(A) Moisés.
(B) Er.
(C) Onã.
(D) Abraão.
(E) Melquisedeque.

32) Leia o texto a seguir.

"0 Concílio Geral, na sua convenção de 1916, estabeleceu 
limites doutrinários para proteger a integridade da igreja e 
o bem estar dos santos. Vários ministros de destaque, 
dirigidos por Daniel W. Kerr, esboçaram a Declaração de 
Verdades Fundamentais, que contém uma longa seção 
sustentando o conceito ortodoxo da Trindade.”

Segundo Horton (2002), qual era a questão que ameaçava 
dividir a unidade das igrejas pentecostais norte-americanas 
nesse período?

(A) Escatologia.
(B) Títulos Ministeriais.
(C) Missiologia.
(D) Glossolalia.
(E) Unicidade.
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33) Sobre hamartiologia (doutrina do pecado), coloque V 
(verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo e assinale 
a opção que apresenta a sequência correta.

( ) 0 pecado desfigurou a imagem divina do homem.
( ) 0 pecado deu origem a um estado pecaminoso que afetou uma 

parcela da humanidade.
( ) 0 pecado gerou um continuo conflito moral e espiritual

entre corpo e alma de cada criatura humana.
( )0 pecado trouxe ao homem a punição da morte fisica.

34)

(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)

Conforme análise do Dr. Martin 
assunto deve ser considerado 
relacionado à pregação, sendo 
complementa a preparação cuidadosa

Lloyd-Jones 
como o mais 
ele também 
de um sermão

um
7

(2008), que 
fundamental 

fator que

(A) A eloquência.
(B) A estrutura do sermão.
(C) A unção do Espirito Santo.
(D) 0 Preparo do Pregador.
(E) O apelo por decisões.

35) Qual foi o primeiro jornal lançado em 1917, em Belém do 
Pará, pelos pastores Almeida Sobrinho e João Trigueiro?

(A) Voz da Verdade.
(B) Som Alegre.
(C) Boa Semente.
(D) Mensageiro da Paz.
(E) Despertamento Apostólico no Brasil.
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36) Segundo Lambert {2011), qual divindade do hinduísmo é 
retratada como uma entidade abstrata, Deus longínquo ou 
único Deus, geralmente representado com quatro cabeças que 
simbolizam os quatro elementos e os quatro pontos cardeais, 
visto ser ele o todo?

(A) Brahmâ
(B) Vishnu
(C) Shiva.
(D) Agni .
(E) Ganga.

37) Em 1054, houve o Cisma entre a igreja do Oriente e do 
Ocidente. Quais os nomes, respectivamente, do Patriarca de 
Constantinopla e do Papa de Roma que oficializaram a mútua 
excomunhão de seus seguidores?

(A) Leão IX e Miguel Cerulário.
(B) Paulo XI e Atenáguras.
(C) Gregório e Anselmo.
(D) Atenáguras e Paulo XI.
(E) Miguel Cerulário e Leão IX.

38) Correlacione os principais grupos defensores de algumas 
questões teológicas acerca da natureza de Cristo e sua 
relação com o Pai, até 451 d.C., a suas respectivas
características, e assinale, a seguir, a opção correta.

GRUPOS CARACTERÍSTICAS

I - EBIONISTAS
II - GNÓSTICOS 
III- NESTORIANOS

IV - APOLINARIANOS

V - EUTIQUIANOS

{ ) Jesus Cristo, um homem portador de
Deus .

{ ) Jesus: Messias pelo Espirito
Santo.

{ ) Duas naturezas fundidas.
( ) Um Deus puro, conhecido mediante a

Gnosis de Cristo.
( ) Corpo, alma e logos {não

espírito).
( ) Jesus Cristo emanação de Deus.

{A) (III) (V) (I) (-) (II) (IV)
(B) (II) (-) (I) (V) (III) (IV)
(C) (III)(D (V)(II)(IV){-)
(D) (I) (-) (IV) (III) (II) (V)
(E) (V) (II) (IV) (III) (I) (-)
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39) Segundo MacArthur (2001), um adjetivo chave, usado com 
frequência no Novo Testamento para descrever os atos 
apropriados de culto, é a palavra "aceitável”. Todo adorador 
procura ofertar o que seja aceitável. As Escrituras 
especificam, pelo menos, três dimensões de culto aceitável. 
Quais são elas?

(A) Externa, interior e superior.
(B) Interna, exterior e inferior.
{C) Terrena, Celestial e espiritual.
(D) Racional, Carnal e espiritual.
(E) Comportamental, pessoal e impessoal.

40) Quem foi o autor de importantes obras teológicas como A 
Trindade e A Cidade de Deus?

(A) Orígenes.
(B) Jerônimo.
(C) João Calvino.
(D) Pelágio.
(E) Agostinho.

41) Segundo Geisler e Feinberg (2009), qual é a crença segundo 
a qual todos os eventos são governados por leis, sendo 
que, reconhecidamente, essas leis não são como aquelas 
outorgadas pelo poder legislativo, mas são declarações 
de condições segundo as quais certos efeitos ou eventos 
inevitavelmente ocorrem?

(A) Paralelismo.
(B) Idealismo.
(C) Determinismo.
(D) Materialismo.
(E) Ocasionalismo
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42) Leia a definição a seguir.

"Campo do pensamento cristão que se debruça sobre os temas 
fundamentais da fé cristã e estuda sua transmissão eficaz ao 
mundo não cristão".

Segundo Alister McGrath (2013), a definição acima 
corresponde a que campo do pensamento cristão?

(A) Evangelismo.
(B) Hermenêutica.
(C) Exegese.
(D) Apologética.
(E) Eisegese.

43) Como era denominado o grupo de pregadores leigos que foi 
organizado, a partir de 1382, para propagar as ideias de 
João Wycliffe?

(A) Taboritas.
(B) Calvinistas.
(C) Lolardos.
(D) Albigenses.
(E) Huguenotes.

44) Um dos maiores evangelistas desbravadores em quase todo o 
Brasil e fundador das Assembleias de Deus no Amapá, no 
Maranhão e em Minas Gerais foi Clímaco Bueno Aza. Qual era 
sua nacionalidade?

(A) Finlandês.
(B) Colombiano.
(C) Sueco.
(D) Venezuelano
(E) Brasileiro.
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45) Analise o trecho a seguir.

"Negavam a realidade da humanidade de Cristo, dizendo que 
seu sofrimento e sua morte foram aparentes".

Segundo David R. Nichols, citado por Horton (2002), o trecho 
acima se refere a qual das heresias a respeito da 
natureza de Jesus Cristo?

(A) Docetismo.
(B) Ebionismo.
(C) Apolinarianismo.
(D) Eutiquianismo.
(E) Arianismo.

46) Segundo Araújo (2011), quem foi o brasileiro que ministrou, 
aos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Vingren, as primeiras 
lições de lingua portuguesa, tendo se tornado depois um 
obreiro valoroso a serviço do Movimento Pentecostal, sendo, 
ainda, o quinto brasileiro ordenado pastor?

(A) Isidoro Filho.
(B) Absalão Piano.
(C) Pedro Trajano.
(D) Adriano Nobre.
(E) Cipriano de Melo.

47} Segundo Unger (2006), na ocasião em que Josué repartiu a 
terra de Canaã, cada Tribo recebeu seu quinhão na terra 
prometida. Contudo, qual das Tribos, devido a suas funções 
religiosas, não recebeu território?

(A) Judá.
(B) Zebulom.
(C) Issacar.
(D) Levi.
(E) Simeão.
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48) Correlacione os significados com seus respectivos nomes 
biblicos de Deus e assinale, a seguir, a opção correta.

SIGNIFICADOS NOMES: BÍBLICOS DE DEUS

I - 0 Senhor proverá. ( ) Jeová-Raah.
II - 0 Senhor que sara. ( ) Jeová-Tsidkenu.
III- 0 Senhor é meu Pastor. ( ) Jeová-Shammah.
IV - 0 Senhor está presente. ( ) 

( )
Jeová-Jireh 
Jeová-Rapha.

(A) (III) ( - ) (IV) (I) (II)
(B) (IV) (II) ( - ) (III) (I)
(C) (I) (IV) (III) (II) ( - )
(D) (III) d) (IV) ( - ) (II)
(E) (IV) (ii) (I) ( - ) (III)

49) íLadd (2004), ao comentar sobre a doutrina da 
expiação efetuada por Cristo, declara que há um sentido no 
qual a morte de Cristo funcionou como um calmante da ira de 
Deus contra o pecado, e por meio da qual o pecador é 
libertado da ira de Deus. Com essas palavras, ele afirma 
que a morte de Cristo foi

(A) sacrificial.
(B) vicária.
(C) triunfante.
(D) propiciatória.
(E) redentora.

50) De acordo com Dockery (2005), o Midrash era o método 
hermenêutico usado pelos rabinos e pelos fariseus para 
interpretar a Escritura. Qual característica possui esse 
método de interpretação?

(A) Uma forma de interpretação cuja solução só poderia ser 
alcançada por meio da revelação divina.

(B) Tentativa de tratamento da Escritura em consideração 
para torná-la contemporânea.

(C) Descobrir uma correspondência entre pessoas e aconte
cimentos do passado, do presente e do futuro.

(D) Aplicação do significado manifesto, simples e natural 
do texto à vida das pessoas.

(E) O praticante mais proeminente entre os intérpretes 
judeus do séc. I foi Fílon, de Alexandria, contempo
râneo de Jesus.
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