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Segundo Kessler (2007), a origem da Ceia do Senhor vem 
da celebração da Páscoa judaica. Esta era um memorial 
com relação à libertação que Deus concedera aos judeus, 
tirando-os do Egito. O que a Ceia do Senhor representa 
para os cristãos?

(A) É um ato místico, que se realiza uma vez por ano e 
que representa a comunhão com Cristo por meio dos 
elementos.

(B) É a transformação real e literal dos elementos pão e 
vinho no corpo e no sangue de Cristo, 
respectivamente.

(C) É a presença mística do Senhor Jesus, em que os 
elementos, pão e vinho, adquirem poder para salvar, 
curar e libertar.

(D) É um memorial que fala da gloriosa, incomparável e 
eterna libertação que Deus, em Cristo, outorgou à 
Igreja.

(E) E o rito, realizado mensaimente, no qual os cristãos 
devem exercer a prática do perdão mútuo e lavar os 
pés uns dos outros.

QUESTÃO 2
"É o estado intermediário dos mortos; não é, ainda, o 
Inferno propriamente dito, e sim o estágio intermediário 
dos mortos sem Cristo. Trata-se de uma prisão temporária 
até que venha o dia do juízo." (Declaração de Fé das 
Assembléias de Deus).

A respeito do mundo vindouro, a definição acima se refere 
ao:

(A) Geena.
(B) Tártaro.
(C) Hades.
(D) Tofete.
(E) Sheol.

QUESTÃO 1
A respeito do ecumenismo sob a análise de Reilly (2003), 
coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo 
e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

( ) No século XX, nasceu o movimento ecumênico, cujo 
conceito da unidade essencial colocou em cheque o 
conceito denominacional.

( ) O ecumenismo no Brasil foi muito mais um projeto 
dos missionários e das sociedades missionárias do 
que dos brasileiros, malgrado elementos nacionais da 
estatura de Erasmo Braga.

( ) Há muitas evidências de que, particularmente na 
época das conferências do Panamá (1916), 
Montevidéu (1925) e Havana (1929), o espírito 
ecumênico influenciou o protestantismo brasileiro.

(A) (V) (V) (V)
(B) (F)(F)(F)
(C) (V) (F) (V)
(D) (F) (F) (V)
(E) (V) (V) (F)

QUESTÃO 4
Sobre o cristão e a política, Baptista (2018) afirma que o 
cristão é também um cidadão e, portanto, sujeito aos 
deveres e direitos inerentes à sua cidadania. Todavia, o 
Estado e a Igreja possuem papéis diferentes, e o cristão 
possui responsabilidade para com ambos. Sendo assim, 
marque a afirmativa que apresenta quais palavras de 
Jesus Cristo, registradas na Bíblia Sagrada, endossam 
essa ideia.

(A) “Tirai daqui estes e não façais da casa de meu Pai 
casa de vendas" (João 2.16).

(B) “Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em 
que o Filho do Homem há de vir" (Mateus 24.36).

(C) "O sábado foi feito por causa do homem, e não o 
homem, por causa do sábado” (Marcos 2.27).

(D) “Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber" 
(Atos dos Apóstolos 20.35).

(E) “Dai, pois, a César o que é de César e a Deus, o que 
é de Deus” (Lucas 20.25).

QUESTÃO 3
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Segundo Gundry (2008), qual é o principal critério de
canonicidade usado na formação do cânon do Novo
Testamento?

(A) A apostolicídade, que significa ter autoria por parte de 
um apóstolo ou de um assessor apostólico, escrito 
dentro do período apostólico.

(B) O efeito de edificação moral, que significa possuir 
conteúdo que expresse os ensinos morais e éticos de 
Jesus.

(C) A consonância com a tradição oral da doutrina 
apostólica, que significa ser costumeiramente citada 
na pregação da fé ensinada pelos apóstolos, mesmo 
sem autoria apostólica.

(D) A orientação eclesiástica, que significa Deus guiar a 
igreja primitiva em sua avaliação de vários livros, 
tomando os realmente inspirados como canônicos.

(E) A conciliação, que significa passar pelo crivo dos 
concflios eclesiásticos dos primeiros séculos da era 
cristã.

QUESTÃO 5

QUESTÃO 6
Segundo Horton (2002), marque a opção que apresenta 
como são denominados aqueles que entendem as 
profecias do Antigo Testamento, bem como as de Jesus e 
do Novo Testamento, de modo tão literal quando seus 
contextos admitem.

(A) Pré-milenistas.
(B) Pós-milenistas.
(C) Amilenistas.
(D) Pós-tribulacionistas.
(E) Midi-tribulacíonistas.

QUESTÃO 7
Leia o texto abaixo.

"O comunismo é a forma necessária e o princípio dinâmico 
do futuro imediato, mas o comunismo em si não é a 
finalidade do desenvolvimento humano, a forma da 
sociedade humana”.

Segundo Quintaneiro (2011), marque a opção que 
apresenta o autor dessa afirmação.

(A) Max Weber.
(B) Émile Durkheim.
(C) John Locke.
(D) Friedrich Engels.
(E) Kart Marx.

Segundo Araújo (2011), os missionários das Assembléias 
de Deus norte-americanas, juntamente com alguns 
pastores brasileiros, foram os defensores da abertura 
oficial de institutos bíblicos. No entanto, os missionários 
suecos e outros pastores brasileiros divergiram dessa 
ideia. Qual o argumento apresentado por eles contra a 
abertura de institutos bíblicos?

(A) Seriam onerosos e a Convenção Geral não teria 
condições de manter.

(B) Os membros seriam incautos e não teriam base 
escolar para ler e refletir.

(C) O pensamento teológico sueco seria diferente do 
norte-americano.

(D) Trariam "formalismo" e seriam "fábricas de pastores”.
(E) As pessoas não teriam condições de custear o curso.

QUESTÃO 9
Segundo Brown (2007), que filósofo, no século III d.C., 
desenvolveu o que veio a ser conhecido como 
neoplatonismo?

(A) Platão.
(B) Plotino.
(C) Filo.
(D) Clemente.
(E) Orígenes.

QUESTÃO 10
Segundo Reilly (2003), qual foi o primeiro edifício para o 
culto protestante erguido, em tempos modernos, no 
Brasil?

(A) Capela Fluminense no Rio de Janeiro.
(B) Capela Imperial no Rio de Janeiro.
(C) Capela Anglicana no Rio de Janeiro.
(D) Capela Presbiteriana no Rio de Janeiro.
(E) Capela Protestante Franco-Alemã.

QUESTÃO 8
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QUESTÃO 11 QUESTÃO 14
De acordo com Atos capítulo 15, o assim chamado 
"Concilio de Jerusalém" ocupa lugar preponderante na 
história da evangelização dos gentios, pois nele os 
apóstolos e os presbíteros de Jerusalém resolveram os 
impasses da exigência da circuncisão e da observância da 
lei mosaica impostos aos gentios convertidos, escrevendo- 
lhes que se abstivessem:

(A) das contaminações dos ídolos, da fornicação, do 
tributo a César e da carne de animais sufocados.

(B) das relações sexuais ilícitas, dos sacrifícios no 
Templo, da carne de animais sufocados e do sangue.

(C) das relações sexuais ilícitas, do culto a César, da 
carne de animais sufocados e da gordura.

(D) das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da 
carne sufocada e da fornicação.

(E) da fornicação, da guarda do sábado, da carne de 
animais sufocados e do sangue.

QUESTÃO 12
Sobre a base teológica da apologética segundo Mcgrath 
(2013), assinale a opção correta.

(A) É um conjunto de técnicas para ganhar as pessoas 
para Cristo.

(B) É um conjunto de modelos argumentativos projetados 
para vencer debates.

(C) É uma disposição de trabalhar com Deus ajudando as 
pessoas a descobrir a sua glória.

(D) É uma abordagem agressiva e oportunista que tenta 
convencer as pessoas a irem para igreja.

(E) É uma série de técnicas criadas com o objetivo de 
manipular argumentos em favor da fé.

QUESTÃO 13
Baptista (2018) afirma que as redes sociais estimulam 
uma prática na qual o indivíduo admira exagerada mente a 
sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si 
mesmo. Qual o nome dado a essa prática?

(A) Hedonismo.
(B) Fetichismo.
(C) Idealismo.
(D) Narcisismo.
(E) Egocentrismo.

Segundo Cairns (2008), após o Concilio Vaticano II, como 
começaram a ser chamados os protestantes?

(A) Hereges.
(B) Acatólicos.
(C) Novos cristãos.
(D) Cristãos fraternos.
(E) Irmãos separados.

QUESTÃO 15
Rosa (1992), ao comentar sobre o processo da conversão 
religiosa, diz que esta abrange, pelo menos, quatros 
estágios fundamentais: o período de inquietação, o 
período crítico, o período de paz e o período da expressão 
concreta. Com relação ao período de expressão concreta, 
assinale a opção correta.

(A) Sem a interferência de um estímulo exterior, de 
repente, algo extraordinário acontece: uma grande 
iluminação, um sentimento de que os problemas da 
vida foram todos resolvidos.

(B) O resultado natural da solução desse problema são 
os frutos da experiência na vida do indivíduo.

(C) Nesse período, o indivíduo reconhece que algo lhe 
está faltando e ele mesmo toma a iniciativa em 
procurar a solução para seu problema.

(D) Na proporção em que a emoção do momento 
climático desvanece, o indivíduo começa a 
experimentar alívio.

(E) A influência da família parece ser o fator decisivo na 
história da conversão religiosa de um indivíduo.

QUESTÃO 16
De acordo com relatos de Atos dos Apóstolos, Paulo 
costumava pregar primeiramente nas sinagogas das 
cidades onde chegava, encontrando alí tanto judeus como 
prosélitos e tementes a Deus. Gundry (2008) define os 
chamados “tementes a Deus” como sendo:

(A) judeus dispostos a praticar o judaísmo em parte, pois 
não obedecem aos tabus mais rigorosos do judaísmo 

e não querem; passar pelo rito da circuncisão.
(B) . gentios dispostos a praticar o judaísmo integralmente, 

inclusive, passando pelo rito da circuncisão, sem 
observar os tabus mais rigorosos do judaísmo.

(C) gentios dispostos a praticar o judaísmo em parte, pois 
não observam os tabus mais rigorosos do judaísmo e 
não querem passar pelo rito da circuncisão.

(D) judeus dispostos a praticar o judaísmo integralmente, 
inclusive, no caso de homens, passando pelo rito da 
circuncisão e observando os tabus mais rigorosos do 
judaísmo.

(E) gentios dispostos a praticar o judaísmo em parte, 
observando tabus mais rigorosos do judaísmo e 
aceitando passar pelo rito da circuncisão.

Prova: Amarela CP-CapNav/2018
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Segundo Bickel e Jantz (2011), no Islamismo, há uma 
variedade de divisões. Em qual dessas divisões os fiéis 
divergiram, quanto ao aspecto da liderança, por 
acreditarem que o sucessor de Maomé deveria pertencer 
a sua linhagem de sangue?

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

QUESTÃO 18
Cairns (2008), na introdução da sua obra, comenta sobre 
a organização da história da Igreja citando as suas 
divisões e afirma que a propagação da fé cristã não pode 
ser ignorada, pois envolve o estudo de alguns aspectos. 
Que aspectos são esses?

(A) O trabalho dos bispos (episcopado), o trabalho dos 
presbíteros (presbiterianismo) e o trabalho do povo 
(congregação).

(B) As missões estrangeiras, as missões nacionais e as 
missões urbanas, além da história das estratégias 
adotadas na comunicação do Evangelho.

(C) As relações entre a Igreja e o Estado, o clero e o 
laicato e o ambiente secular que envolve a Igreja.

(D) A influência das forças políticas, as questões sociais, 
econômicas e artísticas, bem como a operação de 
Deus na história.

(E) O estudo das heresias adversárias, da formulação de 
doutrinas e credos e da literatura cristã em resposta 
às heresias.

QUESTÃO 17
De acordo com Almeida (1995), assinale a opção que 
apresenta o escopo do autor ao escrever a carta de Judas.

(A) Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que 
Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao 
dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado 
mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que 
escolhera.

(B) Porque, em muita tributação e angústia do coração, 
vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos 
entristecésseis, mas para que conhecésseis o amor 
que abundantemente vos tenho.

(C) Amados, procurando eu escrever-vos com toda a 
diligência acerca da comum salvação, tive por 
necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar 
pela fé que uma vez foi dada aos santos.

(D) Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra 
desta exortação; porque abreviadamente vos 
escrevi... Saudai todos os vossos chefes e todos os 
santos. Os da Itália vos saúdam.

(E) Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, 
senão as que já sabeis ou também reconheceis; e 
espero que também até ao fim as reconhecereis, 
como também já em parte reconheceste em nós, que 
somos a vossa glória, como também vós sereis a 
nossa no Dia do Senhor Jesus.

QUESTÃO 20
Conforme a Declaração de Fé das Assembléias de Deus, 
a ministração da unção com óleo sobre os enfermos é 
uma prática usual nas igrejas. Sobre essa prática, é 
correto afirmar que:

(A) nas Assembléias de Deus, é praticada por 
presbíteros, evangelistas e pastores.

(B) a unção sobre os enfermos não era comum nos 
tempos do Novo Testamento.

(C) é exercida nos moldes do Novo Testamento e 
qualquer um pode fazer.

(D) a oração é feita com ênfase no azeite que, depois de 
ungido no monte, adquire poder.

(E) pode ser estendida aos dizimistas.

QUESTÃO 19

Prova: Amarela
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James E. Rosscup (In: MacArthur, 2001) comenta que há 
duas passagens centrais relacionadas ao ensino e 
impacto da oração no ministério pastoral, que são João 
15:7, 8 e Efésios 6:10-20. Referente a Efésios 6:10-20, 
seis peças, extraídas do conhecimento que Paulo tinha da 
vestimenta militar romana, perfazem a lista da armadura: 
cinturão, couraça, calçado, escudo, capacete e espada. 
Essas peças representam quais aspectos da vida cristã, 
respectivamente?

(A) Palavra de Deus, salvação, fé, paz, justiça e verdade.
(B) Justiça, verdade, fé, paz, palavra de Deus e salvação.
(C) Verdade, justiça, paz, fé, salvação e palavra de Deus.
(D) Salvação, fé, verdade, palavra de Deus, paz e justiça.
(E) Fé, palavra de Deus, justiça, verdade, salvação e paz.

QUESTÃO 22
Ellisen (2007), em seu comentário sobre os livros 
proféticos, afirma que existe uma categoria de profeta 
chamado Profeta da Palavra. Sendo assim, assinale a 
opção que apresenta o Profeta da Palavra que encorajou 
o Rei Asa em seu primeiro ato de reforma.

(A) Hanani.
(B) Azarias.
(C) Semaías.
(D) Jeú.
(E) Micaías.

QUESTÃO 23
Leia o fragmento abaixo.

“Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se 
manifesta, porque Deus Iho manifestou. Porque as suas 
coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu 
eterno poder como a sua divindade, se entendem e 
claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para 
que eles fiquem inescusáveis." (Romanos 1:19 e 20)

Pode-se afirmar que o texto bíblico acima transcrito refere- 
se ao ato de Deus chamado na Teologia de:

(A) Revelação.
(B) Inspiração.
(C) Iluminação.
(D) Glorificação.
(E) Plenificação.

QUESTÃO 21
De acordo com o registro do Livro de Gênesis, marque a 
opção que apresenta em que dia da criação houve o 
surgimento de luminares na expansão dos céus para 
haver separação entre o dia e a noite.

(A) Segundo.
(B) Terceiro.
(C) Quarto.
(D) Quinto.
(E) Sexto.

QUESTÃO 25
“E, vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, 
por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este 
foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, 
Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, 
tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o 
pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, 
rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi- 
se”. (Mateus 27:57-60).

Price (2010) afirma que, no século I, estavam em uso dois 
tipos de sepulcros: um deles, o mais comum, era um nicho 
estreito muito longo talhado em ângulo reto na câmara das 
paredes da caverna mortuária; o outro tipo era uma 
saliência pouco profunda talhada paralela à parede da 
câmara com um topo na forma de arco sobre o vão. Este 
segundo tipo de sepulcro, que era reservado para pessoas 
de posse e alto nível social e que, conforme a narrativa 
bíblica acima, parece ter sido o tipo no qual Jesus foi 
colocado, é denominado:

(A) kokim.
(B) necrópole.
(C) morgue.
(D) arcosólia.
(E) jazigo.

QUESTÃO 24

Prova: Amarela
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Leia o trecho abaixo.

“E, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em 
pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a 
mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios 
de água viva correrão do seu ventre.” (João 7: 37 e 38)

De acordo com a explicação que o evangelista João dá às 
palavras de Jesus transcritas acima, pode-se afirmar que 
elas são objeto de estudo do capítulo da Teologia 
Sistemática chamado de:

(A) Hamartiologia ou Hamartologia, por se referirem ao 
pecado humano.

(B) Pneumatoiogia, por se referirem ao Espírito Santo.
(C) Escatologia, por se referirem às últimas coisas na 

história.
(D) Eciesiologia, por se referirem à igreja enquanto corpo.
(E) Angelologia, por se referirem aos anjos.

QUESTÃO 27
São alguns elementos centrais da vida e ministério de 
Jesus presentes nos Evangelhos Sinóticos: as narrativas 
do nascimento, o batismo e as tentações no deserto, a 
pregação pública do Reino de Deus, as expulsões de 
demônios, os ensinos por parábolas, a oração do Pai 
Nosso, a transfiguração, a visita apoteótica a Jerusalém, o 
sermão escatológico no Monte das Oliveiras, a instituição 
da Ceia do Senhor e a agonia no Getsêmani. Sendo 
assim,assinale a opção que apresenta cinco elementos da 
vida e do ministério de Jesus, presentes unicamente no 
Evangelho de João.

(A) A transformação da água em vinho, o encontro com a 
mulher samaritana, o ministério centrado na Galileia 
em torno de Cafarnaum, a ressurreição de Lázaro e a 
confissão em Cesareia de Felipe.

(B) A visita de Nicodemos, o encontro com a mulher 
samaritana, o convívio com publicanos e pecadores, 
a confissão em Cesareia de Felipe e a oração 
sacerdotal.

(C) A transformação da água em vinho, a visita de 
Nicodemos, o encontro com a mulher samaritana, o 
convívio com publicanos e pecadores e a oração 
sacerdotal.

(D) A visita de Nicodemos, o ministério centrado em 
Jerusalém, a confissão em Cesareia de Felipe, a 
ressurreição de Lázaro e a oração sacerdotal.

(E) A transformação da água em vinho, a visita de 
Nicodemos, o ministério centrado em Jerusalém, o 
lavar dos pés dos discípulos e a oração sacerdotal.

QUESTÃO 26
Segundo Gundry (2008), o período intertestamentário 
iniciou-se sob o domínio persa, às vezes denominado os 
"quatrocentos anos de silêncio”, em razão de uma lacuna 
no registro bíblico (embora registros não bíblicos tenham 
sido preservados). Com relação aos acontecimentos do 
chamado período intertestamentário, assinale a opção 
INCORRETA.

(A) Após o falecimento de Alexandre, o Grande, em 323 
a. C., seu império foi dividido pelos seus principais 
generais em quatro partes. Duas dessas divisões, a 
dos ptolomeus e a dos selêucidas, tinham grande 
importância histórica.

(B) No Egito, 72 estudiosos judeus começaram a traduzir 
o Antigo Testamento hebraico para o grego, numa 
versão denominada Septuaginta. O numeral romano 
LXX (por ser 70 o número redondo mais próximo de 
72) tornou-se o símbolo comum dessa versão do 
Antigo Testamento.

(C) Surgiram os assideus (hasidim) ou piedosos, que 
eram judeus que se opunham à paganização de sua 
cultura pelo imperador selêucida Antíoco Epifânio, 
que planejou transformar Jerusalém numa cidade 
grega com um processo de helenização que incluía 
até cirurgias para remover as marcas da circuncisão.

(D) Entre os judeus, os cobradores de impostos 
(tradicionalmente chamados "publicanos”) tornaram- 
se objeto de uma especial aversão como classe. Eles 
recolhiam impostos sobre votações, propriedades, 
circulação de mercadorias e por uso de estradas.

(E) A Revolta Macabeia ocorreu em 167 a. C., sob a 
liderança da família de um sacerdote judeu idoso 
chamado Matatias. Os integrantes dessa família são 
chamados os asmoneus, por causa de Asmom, 
bisavô de Matatias, ou macabeus, em razão do 
apelido "Macabeu" (“martelo"), conferido a Judas, um 
dos filhos de Matatias.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29
Archer (2012), ao comentar sobre as teorias críticas 
quanto à composição do livro do profeta Isaías, menciona 
que Johann C. Doederlin (1745 - 1792) foi o primeiro 
estudioso a publicar, em 1789, um argumento sistemático 
em prol de uma data do século VI a.C. para a composição 
dos capítulos 40 ao 66 de Isaías. Para ele, o autor desses 
capítulos deve ter sido algum judeu desconhecido que 
vivia na Babilônia cerca de 540 a.C. Esse suposto autor 
veio a ser chamado pelos críticos de:

(A) Proto-lsaías.
(B) Trito-Isaías.
(C) Deutero-lsaías.
(D) Meso-lsaías.
(E) Novo-lsaías.

Prova: Amarela
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Leia o texto abaixo e responda à pergunta a seguir.

“...sistema religioso que tem por objeto os seres 
espirituais, os espíritos, almas, gênios, demônios, 
divindades propriamente ditas, agentes animados e 
conscientes como o homem, mas que, no entanto, se 
distinguem dele pela natureza dos poderes que lhe são 
atribuídos".

Assinale a opção que apresenta o nome desse sistema 
religioso descrito por Émile Durkheim.

(A) Xamanismo.
(B) Naturismo.
(C) Animismo.
(D) Jainismo.
(E) Henoteísmo.

QUESTÃO 31
A Declaração de Fé das Assembléias de Deus afirma que 
a doutrina da Trindade é uma verdade bíblica, conforme 
definida no Credo de Atanásio: "...que adoremos um Deus 
em trindade, e trindade em unidade; não confundimos as 
Pessoas, nem separamos a substância”. No entanto, há 
crenças inadequadas que são negadas pelas Assembléias 
de Deus. Uma delas afirma que o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo são três modos de uma mesma pessoa divina. Que 
crença é esta?

(A) Unitarismo.
(B) Triteísmo.
(C) Nestorianismo.
(D) Henoteísmo.
(E) Unicismo.

QUESTÃO 32
Collins (2011), ao comentar sobre as causas dos 
comportamentos compulsivos, diz que observadores 
perceberam que algumas pessoas veem o culto como 
uma espécie de droga emocional e vão à igreja 
regularmente para obterem uma dose que as deixe altas 
até o próximo culto. Esse fenômeno é marcado por rigidez, 
mentalidade bitolada, má vontade em se associar ou 
aprender com outras pessoas, autojustificação e 
pensamento mágico. Sendo assim, como os observadores 
têm chamado esse fenômeno?

(A) Religião Imatura.
(B) Teologia Behaviorista.
(C) Dependência Psicológica.
(D) Carência Afetiva.
(E) Religiosidade Popular.

QUESTÃO 30
Daniel B. Pecota (in Horton, 2002), em seu estudo sobre a 
obra salvífica de Cristo, comenta sobre as diversas teorias 
da expiação. Assinale a opção que apresenta a teoria que 
declara que Cristo suportou em nosso lugar a total 
penalidade que deveriamos pagar, ou seja, Sua morte foi 
vicária, totalmente em favor dos outros.

(A) Governamental.
(B) Satisfação.
(C) Influência Moral.
(D) Substituição Penal.
(E) Resgate.

QUESTÃO 34
Segundo González (2008), quem foi considerado o mais 
notável dos missionários protestantes na China, durante o 
século XIX?

(A) Willian Carey.
(B) David Livingstone.
(C) Robert Morrison.
(D) Toyohiko Kagawa.
(E) J. Hudson Taylor.

QUESTÃO 35
Segundo Cairns (2008), que expressão foi cunhada para 
distinguir o protestantismo histórico das inovações 
pentecostais relacionadas à mensagem e ao culto?

(A) Protestantismo Contemporâneo.
(B) Neo-protestantismo.
(C) Protestantismo Moderno.
(D) Apentecostalismo.
(E) Protestantismo Tradicional.

QUESTÃO 36
Segundo Kessler (2007), com relação ao batismo, é 
correto afirmar que:

(A) as crianças são batizadas com o propósito de 
amenizar os efeitos do pecado original.

(B) é o símbolo da regeneração.
(C) deve ser obrigatoriamente por aspersão.
(D) todos são batizados no Espírito Santo no ato do 

batismo.
(E) como condição para ser batizado, não é necessário 

arrependimento imediato.

QUESTÃO 33

Prova: Amarela
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Lambert (2011), ao comentar sobre as religiões de 
salvação, afirma que o objetivo principal da existência 
toma-se a salvação em um outro mundo, uma salvação 
supramundana. Com esse pensamento, duas grandes 
principais configurações religiosas partilham o mundo: o 
monoteísmo e as religiões cármicas. Qual a concepção de 
realização plena e eterna dessas duas configurações 
religiosas, respectivamente?

(A) O Céu e o Inferno.
(B) O Moksha e o Céu.
(C) O Éden e a Iluminação.
(D) O Paraíso e o Nirvana.
(E) O Juízo e a Reencarnação.

QUESTÃO 38
Lloyd-Jones (2008), em sua exposição sobre o que evitar 
na pregação, desaprova a prática de anunciar de antemão 
o tema do sermão. Dentre as razões apresentadas por ele, 
marque aquela destacada como principal.

(A) As pessoas devem vir à casa de Deus para adorá-lo, 
bem como para ouvir a exposição da Palavra de sua 
verdade, sem importar qual a verdade, o aspecto da 
verdade ou a porção a ser considerada.

(B) Essa atitude tende a isolar os temas de seu 
respectivo contexto das Escrituras. De fato, ela reputa 
as Escrituras como uma coletânea de declarações a 
respeito de assuntos específicos.

(C) As pessoas pensam que sabem de que necessitam e 
querem ouvir apenas as coisas sobre as quais elas 
dizem estar tremendamente interessadas.

(D) O pregador pode ser tentado a discorrer apenas 
sobre temas que atraiam as multidões, deixando de 
pregar sobre assuntos que as pessoas precisam 
conhecer.

(E) Essa atitude tende a levar o pregador à tentação do 
profissionalismo da fé, abandonando a simplicidade 
que há em Cristo Jesus.

QUESTÃO 39
Cairns (2008), ao comentar sobre as tentativas de 
implantação de colônias protestantes na América Latina, 
diz que a primeira tentativa foi dos huguenotes no período 
de 1555 a 1567. Por intermédio dessa primeira tentativa, 
foi elaborada uma Confissão de Fé (Confessio 
Fluminense) em resposta a um questionário preparado por 
Nicolas Durand de Villegaignon. Sendo assim, marque a 
opção que apresenta o responsável pela elaboração da 
referida Confissão de Fé.

(A) Pedro Richier.
(B) Jean du Bordel.
(C) Guilherme Chartier.
(D) João Cointac.
(E) Gaspar de Coligny.

QUESTÃO 37
De acordo com Hahn (2011) a segunda tentativa de 
estabelecimento de uma colônia protestante no Brasil foi 
dos holandeses durante qual domínio?

(A) Holandês (1637-1645).
(B) Espanhol (1580-1640).
(C) Português (1500-1550).
(D) Alemão (1551-1600).
(E) Inglês (1601-1636).

QUESTÃO 41
Sobre os comentários de Alexandre Junior (2016), a 
respeito dos problemas de luto e perda, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a opção correta.

I- De certa forma, não é difícil o aconselhamento a 
pessoas enlutadas. Pois os casos são semelhantes, 
não só pelas circunstâncias que provocam o luto, mas 
também pela maneira como ele acontece e pelo grau 
de confiança que a pessoa tem em Deus.

II- O luto é uma reação natural â perda de uma pessoa 
querida, mas é também uma reação à perda de 
alguma abstração que ocupou o lugar da pessoa 
querida como, por exemplo, o país, a liberdade ou um 
ideal precioso.

III- Em condições normais, o luto vai do choque inicial até 
a negação emocional da perda, do desajuste 
emocional em que ansiedade, medo, tristeza e 
impulsos de agressividade se misturam e 
convulsionam na consciência agonizante da solidão 
até a organização restaurada das emoções.

IV- Os sintomas do luto variam muito de cultura para 
cultura e pessoa para pessoa. Surgem em ondas e 
raramente se manifestam ao mesmo tempo. Com 
seus avanços e recuos, os sintomas tendem a 
desaparecer, mas podem regressar com intensidade 
renovada provocando, circunstancialmente, reações 
patológicas, sobretudo quando o luto é negado ou se 
distorce e instala.

(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.

QUESTÃO 40

Prova: Amarela
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Ellisen (2007), ao falar sobre o Livro de Ezequiel, afirma 
que o objetivo desse livro era duplo. Marque a opção que 
apresenta esses objetivos.

(A) Promover arrependimento e fé e estimular esperança 
e confiança.

(B) Declarar a universalidade tanto do julgamento quanto 
da graça divina.

(C) Admoestar a Nação do iminente julgamento e lembrar 
à nação o programa divino de libertação.

(D) Registrar a chamada finai ao arrependimento e citar o 
amor inextinguível do Senhor.

(E) Apresentar o futuro dia do Senhor e chamar a Nação 
de Judá ao arrependimento.

QUESTÃO 43
Kaiser Jr. (2011), ao citar os servos da promessa, afirma 
que entre os profetas do século VIII a.C. havia um que 
demarcava e ilustrava o amor de Deus claramente por 
meio de sua experiência conjugal. Assinale a opção que 
apresenta o nome desse profeta.

(A) Amós.
(B) Ezequiel.
(C) Miquéias.
(D) Isaías.
(E) Oséias.

QUESTÃO 44
Leia o texto abaixo.

“Alguns dias depois saí da fundição e passei a dar tempo 
integral a obra de Deus. Os primeiros dias dedicados a 
colportagem foram reservados à cidade de Belém. O 
primeiro dia foi pleno de emoções. Levei na maleta 
somente algumas Bíblias, achando que voltaria para casa 
à tarde com quase todas” (Enviado por Deus - Memórias 
de Daniel Berg, CPAD, 1973).

Araújo (2011) comenta que, no início das atividades, 
Daniel Berg, então trabalhando na fundição, abandonara o 
emprego para se dedicar exclusivamente a colportagem. A 
expressão "colportagem" vem da palavra colportor e 
significa:

(A) falar ao público,
(B) conduzir nas mãos.
(C) anunciar boas novas.
(D) vendedor de Bíblias.
(E) levar no pescoço.

QUESTÃO 42
Segundo Oliveira Lopes (2017), são empecilhos à 
administração do tempo, EXCETO:

(A) excesso de tarefas.
(B) excesso de interrupções.
(C) excesso de reuniões.
(D) oração em demasia.
(E) tendência à procrastinação.

QUESTÃO 46
A respeito da forma de governo da igreja, segundo Soares 
(2017), marque a opção que apresenta o papel das 
Convenções segundo a Declaração de Fé das 
Assembléias de Deus.

(A) Promover a moderação, a paz, a harmonia, a união e 
o intercâmbio entre as igrejas, bem como zelar pela 
observância da doutrina bíblica e incentivar a 
pregação do evangelho.

(B) Exercer a liderança de todas as igrejas locais filiadas 
por intermédio do Pastor-Presidente, que tem 
autonomia para indicar Pastores para serem 
dirigentes de congregação.

(C) Governar as igrejas por meio de regiões eclesiásticas 
preestabelecidas, em que o responsável pela região 
zela pela doutrina bíblica e investe nas igrejas locais.

(D) Organizar a distribuição geográfica das igrejas com o 
fim de não haver muitas igrejas em uma região e 
poucas igrejas em outras.

(E) Funcionar como órgão centrai, definindo o que deve 
ser pregado e ensinado nas igrejas locais. Para isso, 
utilizam-se as Escolas Bíblicas Dominicais com 
conteúdo único para todo o Brasil.

QUESTÃO 47
Kaiser Jr. (2011), ao comentar sobre “o povo da 
promessa", afirma que existem três temas teológicos 
proeminentes no Livro de Êxodo que abrangem 
habilmente todo o seu escopo. Esses temas teológicos 
são:

(A) geração eleita, minha propriedade e adoração.
(B) salvação divina, obediência no deserto e promessa.
(C) redenção divina, moralidade divina e culto divino.
(D) sacrifício perfeito, nação santa e salvação porvir.
(E) moralidade divina, obediência ao Senhor e culto 

divino.

QUESTÃO 45

Prova: Amarela
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Leia o texto abaixo e responda à pergunta a seguir:

“...sustenta que, embora a humanidade tenha se 
enfraquecido com a natureza de Adão, sobrou livre-arbítrio 
suficiente para a iniciativa de ter fé em Deus, e então Ele 
corresponderá”.

Em sua análise sobre origem, natureza e consequências 
do pecado, Bruce R. Marino {in: Horton, 2002) refere-se à 
qual teoria teológica sobre o pecado?

(A) Federalismo.
(B) Semipelagianismo.
(C) Realismo.
(D) Pelagianismo.
(E) Agnosticismo.

QUESTÃO 49
Cairns (2008), ao falar sobre a plenitude dos tempos, 
afirma que as várias religiões de mistério pareciam 
oferecer muito mais que um meio de auxílio espiritual e 
emocional, e nelas o cristianismo achou seu maior rival. 
Uma dessas religiões, nos cultos religiosos, conclamava 
seus adoradores ao sacrifício de um touro e o batismo de 
seus seguidores com o sangue desse animal. Essa 
adoração fazia menção a qual divindade?

(A) Átis.
(B) ísis.
(C) Mitra.
(D) Cibele.
(E) Gaia.

QUESTÃO 50
Leia o texto abaixo e responda à pergunta a seguir.

"Armínio e sua teologia eram polêmicos em todas as 
partes dos Países Baixos, bem como na Grã-Bretanha e 
em outros países onde a teologia reformada predominava 
ou tinha influência. A certa altura da controvérsia, 
irromperam motins nas principais cidades da Holanda e de 
outras províncias dos Países Baixos... Embora exonerado 
de uma heresia pela mais alta autoridade governante do 
país, acabou morrendo em meio a outra crise entre a 
igreja e o estado, que gerou em torno de sua crítica 
pública às doutrinas calvinistas".

Segundo Olson (2001), como são denominados os 
seguidores do pensamento de Jacó Armínio?

(A) Pietistas.
(B) Puritanos.
(C) Metodistas.
(D) Moravianos.
(E) Remonstrantes.

QUESTÃO 48

Prova: Amarela
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;

2 - O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não
será prorrogado;

3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
4 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no mínimo

20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se

retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
. - atendimento médico por pessoal designado pela MB; 1

- fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até 
onde foi solucionada;

6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas

opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas; „
9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 120 minutos.
10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:

a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim; 
ej cometer ato grave de indisciplina; e
f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos 

portões.
11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:

a) use caneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine o seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito 

correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse dobre ou rasgue a folha de respostas 
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que corrigirá as mesmas; e

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de 
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.

12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

D ireto ria  de 
Ensino da M arinha

N o m e :

A s s in a tu ra :

ROBERTO ô IL \M

Roberto Si iva

* Não rasura asta folha.
* Não rabisque nas áreas de respostas. 
- Faça marcas sálfdas nos círculos»
“ Não use canetas que borrem o papel.
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13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da 
prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias 
(BONO) da Marinha do Brasil, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDI) e na página da DEnsM na Internet. É proibida a 
utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE COR
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