PROCESSO SELETIVO NACIONAL 2018
FAT – FACULDADE DE TEOLOGIA
ORIENTAÇÕES GERAIS
1) Confira seu material do exame:
a) Caderno de Questões (com 50 questões);
c) Folha de Respostas;
2) Se desejar, utilize as folhas em branco do Caderno de Questões para rascunho.
3) Assine a Lista de Comparecimento. Ela será passada aos candidatos, durante o exame, pelo
Fiscal de Sala.
4) MUITO CUIDADO no preenchimento da Folha de Respostas:
a) Coloque um X no campo correspondente à letra da resposta, conforme
instruções encontradas na própria Folha. Utilize somente caneta preta ou azul de
ponta grossa;
• NÃO PREENCHA FORA DO CAMPO MARCADO PARA A LETRA;
b) Qualquer rasura anulará a questão;
c) Qualquer questão, em que seja assinalada MAIS DE UMA ALTERNATIVA, será
considerada nula;
d) Questões sem opção assinalada serão consideradas nulas.

5) A duração do exame é de 2h (das 10h às 12h – horário de Brasília).
8) Os candidatos somente poderão ausentar‐se da sala após 1 hora do início do exame.
9) Os dois últimos candidatos somente poderão deixar a sala juntos.
10) Ao concluir o exame, confira o Folha de Respostas e entregue‐a. Não devolva o Caderno
de Questões.
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CRENÇAS FUNDAMENTAIS DA IASD
A PALAVRA DE DEUS
1. No que diz respeito à inspiração das Escrituras, leia atentamente as seguintes
afirmações:
I. Literalmente, a linguagem traduzida como inspiração em 2 Timóteo 3:16 significa que o
profeta internalizou as informações proféticas do mesmo modo que internalizamos o ar em
nossos pulmões.
II. O foco da inspiração divina são as palavras que os profetas escolhem para comunicar a
mensagem revelada.
III. A revelação divina em linguagem humana pressupõe que nossa linguagem possui
limitações ou imperfeições.
IV. A inspiração divina não anula a individualidade, a razão e a personalidade do profeta.
V. A Bíblia ensina a teoria de inspiração parcial e graus de inspiração.
Assinale a alternativa correta que contém todas as afirmações verdadeiras:
a. I, II e V.
b. III e IV.
c. II e V.
d. I, IV e V.
e. II e III.

A TRINDADE
2. A respeito da Trindade é possível dizer que:
I. As afirmações bíblicas mais claras acerca da Trindade se encontram no livro de Ester.
II. A trindade é sinônimo de triteísmo (3 deuses).
III. A Bíblia afirma a singularidade de Deus e a pluralidade interna da divindade.
IV. A ênfase monoteísta do Antigo Testamento contradiz o conceito de um Deus triúno.
V. A unicidade do Deus triúno não oblitera as personalidades distintas do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.
Assinale a alternativa correta que contém todas as afirmações verdadeiras:
a. II, IV e V.
b. I e III.
c. I e IV.
d. III e V.
e. II e III.
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3. No contexto do relacionamento funcional da Trindade, leia atentamente as seguintes
afirmações:
I. As diferentes funções do Pai, Filho e Espírito Santo indicam que a natureza divina do Filho
é necessariamente inferior ao Pai.
II. Atualmente, o Filho chega até nós através do Espírito Santo.
III. Há uma distribuição de funções dentro da Divindade.
IV. Em Sua distribuição interna de funções para a salvação do homem, as tarefas executadas
pelos membros da Divindade são totalmente iguais.
V. A encarnação (incluindo seu contexto e atividades) ilustra o relacionamento funcional
entre as três pessoas da Divindade.
Assinale a alternativa correta que contém todas as afirmações verdadeiras:
a. II, III e V.
b. I e III.
c. I e IV.
d. III e V.
e. II e III.

DEUS PAI
4. Quanto a Deus Pai, assinale abaixo a única alternativa correta:
a. O Antigo Testamento descreve o Senhor como um Deus de vingança; tal
representação deve ser sempre compreendida pela destruição do Seu povo por uma
ação direta do Senhor, sem qualquer participação humana.
b. O Antigo Testamento faz uma clara distinção entre as Pessoas da Divindade, com
destaque especial para a pessoa do Espírito Santo; enquanto o Novo Testamento faz apenas
alusões às Pessoas da Divindade, todavia com ênfase maior na Pessoa do Pai.
c. Deus Pai podia ser visto clara e pessoalmente antes e depois do pecado.
d. Nas suas declarações sobre Deus nos evangelhos, o tema preferido de Jesus era a ternura
e o abundante amor do Pai.
e. Nos tempos do Novo Testamento, o relacionamento espiritual de pai-filhos existe entre
Deus e a nação israelita, e não entre Deus e o crente individual.

DEUS O FILHO
5. Assinale a alternativa correta em relação aos ofícios de Jesus Cristo:
a. Senhor e Salvador.
b. Marceneiro e pescador.
c. Profeta, Rabi e Pregador.
d. Pregador e Servo Sofredor.
e. Profeta, Sacerdote e Rei.
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6. Sobre a natureza humana de Cristo, leia com atenção as seguintes afirmações:
I. Jesus não possuía propensões para o mal e inclinações pecaminosas.
II. A Bíblia retrata a humanidade de Cristo como sendo isenta de pecado.
III. A condição moral da humanidade de Cristo era igual à condição da humanidade de Adão
depois da queda.
IV. Cristo foi completamente humano, no sentido de ser exatamente como nós somos seres
caídos.
V. Jesus assumiu sobre Si nossa natureza, mas Se achava livre da corrupção ou depravação
hereditária e do pecado efetivo.
Assinale a alternativa correta que contém todas as afirmações verdadeiras:
a. II, IV e V.
b. I e III.
c. I, II e V.
d. I, III e V.
e. II e IV.

DEUS ESPÍRITO SANTO
7. Sobre o Espírito Santo, leia atentamente as seguintes afirmações:
I. A Bíblia descreve o Espírito Santo como um anjo.
II. As Escrituras não associam atributos divinos ao Espírito Santo.
III. A plenitude do Espírito Santo não poderia ser concedida ao povo de Deus a não ser
depois que Jesus houvesse completado Sua missão.
IV. A Bíblia revela que o Espírito Santo é uma força ou poder impessoal.
V. O Espírito Santo esteve envolvido na atividade divina de criação.
Assinale a alternativa correta que contém todas as afirmações verdadeiras:
a. II, II e V.
b. I e IV.
c. III, IV e V.
d. I, III e V.
e. III e V.
8. No contexto da missão do Espírito Santo, assinale a opção incorreta:
a. A origem da missão do Espírito Santo ao mundo perdido tem duas fontes: o Pai e o Filho
b. Como Parakletos, o Espírito Santo assiste os crentes.
c. A única forma pela qual os crentes hoje podem permanecer em Cristo é através do
Espírito Santo.
d. O Espírito Santo trabalha de forma transformacional no coração dos crentes.
e. A característica básica da missão do Espírito Santo no mundo é a distribuição universal de
dons, independente de sua missão em favor dos crentes.
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A CRIAÇÃO
9. Sobre a Criação, leia com atenção as seguintes afirmações:
I. A palavra hebraica traduzida como dia em Gênesis 1 é yom. Quando yom se faz
acompanhar de um número definido, sempre significa um dia literal de 24 horas, o que
representa uma clara indicação de que o relato da criação está falando de dias literais de 24
horas.
II. O Criador estabeleceu o matrimônio como memorial primário e perpétuo de Sua obra
criativa.
III. O primeiro relato da criação (Gn 1:1 a 2:3) apresenta, em ordem cronológica, a criação
de todas as coisas. O segundo relato (Gn 2:4‐25) não é estritamente cronológico, mas
descreve o lugar do ser humano na criação.
IV. A obra criadora de Deus foi completamente terminada em todos os sentidos, ela não
prossegue.
V. Os dois relatos da criação (Gênesis 1:1-2:3 e 2:4-25) são distintos, mas harmoniosamente
complementares.
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas verdadeiras:
a. I, III e V.
b. II e IIII.
c. III e IV e V.
d. I e V.
e. II, III e IV.

A NATUREZA DO SER HUMANO
10. Com respeito à natureza do ser humano, leia atenciosamente as seguintes afirmações:
I. Visto que as crianças adquirem comportamento pecaminoso através da imitação, a
pecaminosadade é desenvolvida, e não herdada.
II. Em Gênesis 2:7, nephesh denota o homem como ser vivente depois que o fôlego de vida
penetrou no corpo físico.
III. Em muitos casos na Bíblia, nephesh é traduzido como ‘pessoa’.
IV. As ocorrências de nephesh e psuche no Antigo Testamento indicam que o ser humano é
um ser dicotômico, onde o corpo e alma podem existir separadamente.
V. A teoria da evolução tem impacto apenas na compreensão bíblica da criação de Deus,
não na compreensão bíblica da queda e da pecaminosidade humana.
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas verdadeiras:
a. I e II.
b. II e III.
c. I, II e III.
d. II, III e V.
e. IV e V.
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O GRANDE CONFLITO
11. O livro Nisto Cremos afirma que: "Embora o surgimento do pecado seja inexplicável e
injustificável, suas raízes podem ser encontradas no orgulho de Lúcifer... " Segundo esta
afirmação podemos concluir que:
a. O livro apresenta esta afirmação ao tentar explicar porque Lúcifer tentou justificar
perante Deus sua rebelião no céu.
b. A frase apresenta uma resposta a possíveis teorias que apontam Deus, mesmo que não
diretamente, como sendo o originador do pecado.
c. A frase sugere uma relação ontológica entre os seres espirituais.
d. A frase apresenta o orgulho como sendo o mais terrível dos pecados.
e. A frase apresenta uma justificativa para a expulsão de Lúcifer do céu.
12. Em relação aos efeitos do pecado sobre o universo, podemos afirmar que:
a. Muito embora, a bíblia apresente a existência de pecadores apenas no planeta terra,
outros mundos como Marte ou Júpiter sofrem os efeitos do pecado por estarem em nosso
sistema solar.
b. Após a cruz apenas a terra passou a sentir os efeitos do pecado liberando Deus para
purificar outros mundos que tivessem sido afetados pelo mesmo.
c. A desobediência de Adão e Eva estendeu a semente da controvérsia ao planeta terra,
causando a perda do livre arbítrio em todos os seres criados.
d. O pecado fez da terra o palco do universo para as experiências de Deus e Satanás sobre a
viabilidade da existência de mundos com seres pecaminosos, porém fieis a Deus pela fé.
e. Os resultados do pecado no mundo, muito embora, não tendo chegado ao seu clímax, a
total destruição, são uma evidência que a lei moral de Deus é tão necessária à existência de
Seu Universo quanto o são as leis físicas que o mantêm unido e em funcionamento.

VIDA, MORTE E RESSURREIÇÃO DE CRISTO
13. Em relação à morte expiatória de Cristo pelo ser humano na cruz é correto afirmar
que:
a. A morte de Cristo é vicária, mas não substutiva.
b. A morte de Cristo cumpre os reclamos da lei, condena o pecado e justifica a ira do Pai
contra o pecador ao Se ofertar e derramar o Seu sangue por ele.
c. A morte de Cristo na cruz vindica de forma plena o caráter justo da lei.
d. A morte de Cristo na cruz vindica parcialmente o caráter da lei de Deus.
e. A morte de Cristo na cruz é uma graça irresistível que transforma o pecador.
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A EXPERIÊNCIA DA SALVAÇÃO
14. Leia atenciosamente as seguintes afirmações sobre a experiência da salvação:
I. Genuíno arrependimento resulta numa radical mudança da atitude em relação a Deus e
ao pecado.
II. A base para a justificação é a nossa obediência.
III. Os apóstolos Paulo e Tiago tinham visões opostas acerca da justificação pela fé.
IV. Enquanto Paulo destaca a falácia de se buscar a justificação através das obras, Tiago
salienta o perigo de se pretender a justificação sem as obras correspondentes.
V. A somatória das obras e da fé podem conduzir à justificação.
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas verdadeiras:
a. I, II e IV.
b. I e IV.
c. II e IV.
d. III e V.
e. II e III.

CRESCIMENTO EM CRISTO
15. A partir das Escrituras se entende que “crescer em Cristo é um crescimento em
maturidade de maneira que, dia a dia, refletimos a vontade de Deus e trilhamos a vereda
de Cristo”. Alguns dos marcos desta vida amadurecida e os sinais de seu constante
crescimento são:
a. Inteligência; argumentação; orgulho; intolerância; piedade;
b. Paciência; bons hábitos; obras meritórias; tolerância zero com pecadores
c. Amor; unidade; oração; adoração; testemunho e esperança;
d. Obediência; regeneração; reconciliação; consciência amortecida;
e. Guerra espiritual; descontentamento consigo mesmo e com os outros; arrependimento;

IGREJA
16. Com a relação ao uso da palavra igreja no Novo Testamento, analise as afirmações
abaixo e responda.
I. Crentes reunidos para adoração num lugar específico
II. Organização eclesiástica situada em determinada área geográfica
III. Um grupo de crentes reunidos no lar de um indivíduo
IV. Crentes que viviam em certa localidade
V. Parte do corpo de crentes em redor do mundo
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas verdadeiras:
a. I, III e IV
b. I, II e IV
c. III, IV e V
d. II, III e V
e. I, IV e V

UNASP – Processo Seletivo 2018
COSEL (Comitê de Processo Seletivo)

8

O REMANESCENTE E SUA MISSÃO
17. Com relação ao remanescente é correto afirmar que:
a. A teologia do remanescente está baseada na carta a igreja de Laudiceia
b. O remanescente surge ao final da experiência da igreja de Deus no deserto
c. O remanescente de Deus encontrou refúgio em áreas fracamente povoadas
d. O inimigo do povo de Deus usa a terra para socorrer o remanescente
e. A afirmação “Ai da Terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera,
sabendo que pouco tempo lhe resta” (Apo. 12:12), se aplica de maneira particular ao
remanescente.
18. Com relação à missão do remanescente é correto afirmar que:
a. Após o remanescente Deus suscitará um povo para terminar sua obra.
b. O remanescente deve alertar o mundo através da mensagem da paz e da tolerância
ecumênica.
c. A única missão do remanescente é promover o amor de Deus no mundo através da justiça
social
d. Ao remanescente compete alertar ao mundo da iminente volta de Cristo e o chamado
para sair da confusão religiosa de Babilônia
e. A missão do remanescente é pregar o evangelho através do sincretismo religioso,
influenciando a crença do povo.

UNIDADE NO CORPO DE CRISTO
19. Parte da unidade na diversidade do Corpo de Cristo significa
a. Unidade em propósito, mas divergência em doutrina
b. Unidade no corpo e uniformidade em ação
c. Unidade de propósito e diversidade na crença
d. Unidade em hábitos e estilo de vida, diversidade na missão
e. Diversidade nos dons e unidade em ação
20. Sobre o papel dos dons no corpo de Cristo é correto afirmar que:
a. A concessão dos dons tem o propósito particular de estabelecer a unidade da fé entre os
crentes.
b. Dons são concedidos unicamente para edificação pessoal
c. Dons na bíblia são usados como prova de discipulado
d. É necessária a manifestação de todos os dons em uma igreja para desenvolver a unidade
do corpo de Cristo
e. Todos os dons espirituais são resultado do esforço pessoal para o desenvolvimento
cristão.
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O BATISMO
21. Podemos dizer que a palavra batismo:
a. provém do verbo grego baptizo, que implica aspersão, uma vez que deriva do verbo
bapto, que significa “aspargir”. Quando o verbo batizar se refere ao batismo em água, traz
consigo a idéia de aspersão, de aspargir a pessoa sob a água.
b. provém do verbo grego baptizo, que implica efusão, uma vez que deriva do verbo bapto,
que significa “apto”. Quando o verbo batizar se refere ao batismo em água, traz consigo a
ideia de aptidão, de molhar com a mão a pessoa sob a água.
c. provém do verbo grego baptizo, que implica ou na imersão ou na aspersão, ou na efusão,
uma vez que deriva do verbo bapto, que significa “mergulhar em ou sob”. Quando o verbo
batizar se refere ao batismo em água, traz consigo a ideia de estar sob, não importa a
forma, pois o mais importante é ser cristão.
d. provém do verbo grego baptizo, que implica imersão, uma vez que deriva do verbo bapto,
que significa “mergulhar em ou sob”. Quando o verbo batizar se refere ao batismo em água,
traz consigo a idéia de imersão, de mergulhar a pessoa sob a água.
e. Nenhuma das respostas anteriores.
22. O “batismo pelos mortos”:
a. era uma “experiência anormal, em que a morte dos cristãos levava à conversão dos
mortos, os quais, em primeira instância, ‘por causa dos mortos’ (seus queridos mortos), e
sob a esperança de novamente encontrá-los, volviam-se para Cristo”. Paulo descreve tais
conversos como “batizados pelos mortos”. “A esperança de revê-los na vida futura, aliada
com as afeições familiares e a amizade, era um dos mais poderosos fatores no
desenvolvimento do Cristianismo primitivo”.
b. era uma “experiência normal, em que a morte dos cristãos levava à conversão dos
sobreviventes, os quais, em primeira instância, ‘por causa dos mortos’ (seus queridos
mortos), e sob a esperança de novamente encontrá-los, volviam-se para Cristo”. Paulo, na
realidade, nunca descreveu tais conversos como “batizados pelos mortos”. Isso constituiu
uma situação do paganismo na igreja primitiva.
c. era uma “experiência normal, em que a morte dos cristãos levava à conversão dos
sobreviventes, os quais, em primeira instância, ‘por causa dos mortos’ (seus queridos
mortos), e sob a esperança de novamente encontrá-los, volviam-se para Cristo”. Paulo
descreve tais conversos como “batizados pelos mortos”. “A esperança da bênção futura,
aliada com as afeições familiares e a amizade, era um dos mais poderosos fatores no
desenvolvimento do Cristianismo primitivo”.
d. era uma “experiência normal, em que a morte dos cristãos levava à conversão dos
sobreviventes, os quais, em primeira instância, ‘por causa dos mortos’ (seus queridos
mortos), e sob a esperança de novamente encontrá-los, volviam-se para Cristo”. Paulo
descreve tais conversos como batizados pelos mortos”. “Havia uma desesperança, aliada
com a política. A igreja primitive era uma das mais ponderosas estratégias econômicas no
desenvolvimento de um sociedade voltada para o lucro.”
e. Nenhuma das respostas anteriores.
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A CEIA DO SENHOR
23. A Páscoa comemorava:
a. a libertação de Israel da escravidão egípcia, assim a Ceia do Senhor comemora a
libertação do Egito espiritual, a escravidão do pecado.
b. a libertação de Israel da escravidão de Sodoma e Gomorra, assim a Ceia do Senhor
comemora a libertação do Egito espiritual, a escravidão do pecado.
c. a libertação de Israel da escravidão egípcia, assim a Ceia do Senhor comemora a
libertação dos escravos no mundo contemporâneo.
d. a libertação de Israel da escravidão egípcia, assim a Ceia do Senhor comemora a
libertação do Egito, a escravidão dos desejos e vontades.
e. Nenhuma das respostas anteriores
24. Sobre o “sangue de cristo”, na santa ceia, podemos afirmar que:
a. Baseando-se na suposição de que nos tempos bíblicos as pessoas não teriam sido capazes
de preservar o suco de uva da fermentação durante considerável período de tempo, no
clima quente da Palestina – ou seja, desde a colheita das uvas no outono até a Páscoa na
primavera – muitos consideram como certo que os judeus celebravam a Páscoa com vinho
fermentado. Esta suposição é válida.
b. Baseando-se na suposição de que nos tempos bíblicos as pessoas não teriam sido capazes
de preservar o suco de uva da fermentação durante considerável período de tempo, no
clima quente da Palestina – ou seja, desde a colheita das uvas no outono até a Páscoa na
primavera – muitos consideram como certo que os judeus celebravam a Páscoa com vinho
fermentado. Esta suposição se justifica através do contexto da igreja primitiva. Hoje, o
contexto é outro, já que ao ingerir a bebida forte, o ser perde a noção de si.
c. Baseando-se na suposição de que nos tempos bíblicos as pessoas teriam sido capazes de
preservar o suco de uva da fermentação durante considerável período de tempo, no clima
quente da Palestina – ou seja, desde a colheita das uvas no outono até a Páscoa na
primavera – muitos consideram como certo que os judeus não celebravam a Páscoa com
vinho fermentado. Esta suposição não é válida.
d. Baseando-se na suposição de que nos tempos bíblicos as pessoas não teriam sido capazes
de preservar o suco de uva da fermentação durante considerável período de tempo, no
clima quente da Palestina – ou seja, desde a colheita das uvas no outono até a Páscoa na
primavera – muitos consideram como certo que os judeus celebravam a Páscoa com vinho
fermentado. Esta suposição não é válida.
e. Nenhuma das respostas anteriores

UNASP – Processo Seletivo 2018
COSEL (Comitê de Processo Seletivo)

11

DONS E MINISTÉRIOS ESPIRITUAIS
25. Um profeta é, antes de tudo, alguém que fala a mensagem de Deus. Predizer o futuro
é apenas um aspecto secundário da tarefa profética. Sobre esse dom espiritual:
a. Embora bastante citada no AT, a profecia não é o dom espiritual mais citado ali.
b. Os dons do Espírito Santo, justamente por serem dons espirituais, são suficientes em si
mesmos.
c. Não era intenção de Deus que a distribuição dos dons espirituais na igreja evitasse a
“divisão do corpo”, e produzisse um espírito de harmonia e confiança.
d. Reconhecendo que tanto a fé quanto os dons espirituais possuem sua fonte na graça de
Deus, os crentes mantêm-se humildes.
e. O sucesso do plano de Deus para a Igreja independe da disposição e da habilidade dos
pastores em treinar os membros no uso dos talentos que receberam de Deus.
A LEI DE DEUS
26. É correto afirmar que:
a. Os Dez Mandamentos trazem consigo a distinção singular de serem as únicas palavras
que Deus falou audivelmente a toda uma nação (Deut. 5:22). Deus confiou Sua lei à mente
humana, mas gravou-a através de Moisés no coração do homem, de modo que elas
pudessem ser preservadas no interior da igreja (Êxo. 31:18; Deut. 10:2).
b. Os Dez Mandamentos trazem consigo a distinção singular serem uma das únicas palavras
que Deus falou audivelmente a toda uma nação (Deut. 5:22). Deus não confiou Sua lei à
desatenta mente humana, que facilmente esquece as coisas, mas disse em torno de regras,
de modo que elas pudessem ser preservadas no interior da arca, no tabernáculo (Êxo.
31:18; Deut. 10:2).
c. Os Dez Mandamentos trazem consigo as palavras que Deus falou audivelmente a toda
uma nação (Deut. 5:22). Deus confiou Sua lei à mente humana, que facilmente, gravou-a
com Seu próprio dedo em tábuas de pedra, de modo que elas pudessem ser preservadas no
interior do coração humano (Êxo. 31:18; Deut. 10:2).
d. Os Dez Mandamentos trazem consigo a simbologia, sem necessitar de expressar algo
literal, por isso Cristo resumiu em duas partes, no amor. Deus confiou Sua lei ao coração
humano e gravou-a com Seu próprio dedo em tábuas de pedra, de modo que elas pudessem
ser preservadas no interior da arca, no tabernáculo (Êxo. 31:18; Deut. 10:2).
e. Nenhuma das respostas anteriores.
27. A natureza da lei de Deus é:
a. O reflexo do Caráter do Povo, Uma Lei Social, Uma Lei Espiritual, Uma Lei Positivista,
Uma Lei Simples, Uma Lei de Princípios, Uma Lei Pluralista, Uma Lei Deleitosa.
b. O reflexo do Caráter do Legislador, Uma Lei Moral, Uma Lei Espiritual, Uma Lei
Positiva, Uma Lei Simples, Uma Lei de Princípios, Uma Lei Singular, Uma Lei
Deleitosa.
c. O reflexo do Caráter do Legislador, Uma Lei Social, Uma Lei Positiva, Uma Lei
Complexa, Uma Lei de Princípios, Uma Lei Singular, Uma Lei Deleitosa.
d. O reflexo do Caráter do Legislador, Uma Lei Antropológica, Uma Lei Espiritual, Uma Lei
Positiva, Uma Lei Simples, Uma Lei de Regras e Normas, Uma Lei Singular, Uma Lei
Penosa.
e. Nenhuma das respostas anteriores
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28. A obediência à Lei de Deus é:
a. O único meio de se obter a salvação.
b. Junto com a fé, o segundo meio de se obter a salvação.
c. O fruto da salvação em Cristo.
d. Junto com a graça e a fé, o requisito preliminar para se tornar cristão.
e. Nenhuma das respostas anteriores
O SÁBADO
29. O cardeal católico Tiago Gibbons escreveu:
a. “Você poderá ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e encontrará várias passagens da
santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do domingo.”
b. “Você poderá ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e não encontrará uma única linha
autorizando a santificação do sábado. As Escrituras ordenam a observância religiosa do
domingo.”
c. “Você poderá ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e não encontrará uma única linha
autorizando a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do
sábado.”
d. “Você poderá ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e não encontrará uma única linha
autorizando a santificação do domingo ou do sábado. As Escrituras ordenam a observância
religiosa de qualquer dia da semana.”
e. Nenhuma das respostas anteriores
MORDOMIA
30. Segundo o texto de “Nisto Cremos”, a vida, através da compreensão da mordomia,
pode ser dividida em quatro áreas básicas, a saber:
a. Corpo, habilidades, tempo e posses materiais.
b. Mente, corpo, competências e espiritualidade
c. Mente, espiritualidade, físico e social
d. Espiritual, intelectual, físico e social
e. Nenhuma das respostas anteriores

CONDUTA CRISTÃ
31. Conduta cristã – o estilo de vida de um seguidor de Deus – manifesta-se em grata
resposta à magnificente salvação de Deus através de Cristo. Sobre esse propalado estilo
de vida:
a. A Bíblia e a tradição, através da vida de Cristo e de santos homens devem ser nossas
diretrizes e exemplos.
b. Devemos aceitar as regras e aplicações de princípios como meio de obter a salvação.
c. A Bíblia vê os seres humanos como uma unidade.
d. Em virtude da percepção da salvação pela graça mediante a fé, o exercício físico é uma
opção da saúde física e mental.
e. Os meios de comunicação de áudio e vídeo são intrinsecamente maus, embora possam
servir para a pregação do evangelho.
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MATRIMÔNIO E FAMÍLIA
32. O casamento foi divinamente estabelecido no Éden e o lar representa a moldura
primária para a restauração da imagem de Deus em homens e mulheres. Dentro do círculo
familiar, pai, mãe e filhos podem expressar-se plenamente, podendo cada um deles
completar as necessidades dos demais no tocante a ter seu próprio lugar, ser amado e
amar, bem como desenvolver intimidade. Sobre o quesito “matrimônio e família”:
a. O sábado, o matrimônio e a criação são três dons concedidos originalmente por Deus à
família humana.
b. Deus criou macho e fêmea à Sua semelhança e ambos os gêneros são bons, embora
executem diferentes papeis sociais.
c. As Escrituras afirmam claramente que jugo desigual diz respeito apenas ao casamento
com não crentes, visto que pertencendo à mesma comunhão não há disparidades
conceituais.
d. Amor marital significa devoção condicional, cheia de afeto e íntima de uma para o outro.
e. O ideal divino, sem exceção, é o de uma união amorável e permanente, que deve
prosseguir até a morte do parceiro.

MINISTÉRIO DE CRISTO NO SANTUÁRIO CELESTIAL
33. Há um santuário no Céu, verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem.
Nele Cristo ministra em nosso favor. Cristo foi oferecido em sacrifício de uma vez por
todas; agora Ele torna disponíveis a todos os benefícios do seu sacrifício expiatório. Sobre
o ministério de Cristo no santuário celestial:
a. O santuário foi divinamente constituído em 1844, quando do início do juízo investigativo.
b. Os sacrifícios específicos, realizados uma vez por ano, simbolizavam a morte de Jesus
para o perdão dos pecados.
c. O santuário ilustra as duas fases do ministério de Cristo: sacrifício substitutivo e
julgamento final.
d. Na cruz, a penalidade pelo pecado humano foi parcialmente paga: por isso Ele ministra no
santuário.
e. O papel do sacerdote chamava a atenção para a necessidade de mediação entre os
pecadores e um Deus santo.
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A SEGUNDA VINDA DE CRISTO
34. O tema da segunda vinda de Cristo ocorre repetidas vezes, tanto no Antigo quanto no
Novo Testamento. Sobre o assunto:
a. A vinda de Yahweh é atemporal e, portanto, pode ser dissociada da História.
b. Essa vinda só será perceptível quando do efetivo fim do tempo do fim.
c. Deus não intervém nos acontecimentos da História a fim de libertar ou punir Seu povo.
d. As últimas 07 pragas serão literais e de origem natural, afetando indistintamente a
todos: eis a angústia de Jacó.
e. Deus vem finalmente cumprir a promessa do eschaton. Ele virá a fim de renovar as coisas
para a felicidade dos que O têm aguardado.

MORTE E RESSURREIÇÃO
35. Analise as sentenças a seguir:
I.
II.
III.
IV.

imortalidade é o estado ou qualidade daquilo que não está sujeito à morte.
Quando Deus criou Adão e Eva, concedeu-lhes liberdade de cidade - a capacidade de
escolher.
Embora as pessoas nasçam mortais, a Bíblia as estimula a perseguirem a imortalidade.
A morte não é aniquilação completa; é apenas um estado temporário de
inconsciência enquanto a pessoa aguarda a ressurreição.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas verdadeiras:
a. I, II, III e IV.
b. I e III.
c. III e IV.
d. I, III e IV.
e. I, II e IV.
36. A morte está sempre próxima, independente de idade, posição ou condição
econômica. Não importam as tentativas de vesti-la em roupagem aceitável, a morte
continua sendo nosso definitivo e, por enquanto, invencível inimigo. Sobre a morte,
origem, natureza e erradicação:
a. A terminologia bíblica para a natureza humana não corresponde a visão holística hebraica
que concebia o homem como um corpo animado e não como uma alma desencarnada.
b. Visto que a Bíblia mantém uma concepção holística da natureza humana, a morte não
separa o corpo da alma a fim de permitir que a alma continua existindo. Ao contrário, a
morte finaliza por completo a vida toda.
c. Segundo a Bíblia, a primeira introdução ao conceito de morte foi feita pelo próprio Deus,
ainda antes da Criação.
d. Ao situar a origem da morte bem próxima do trono do próprio Deus, a Escritura quer dar
a entender que o pecado e a morte são parte da natureza divina.
e. A morte originou-se no coração de Deus, para não permitir a perpetuação dos pecados.
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O MILÊNIO E O FIM DO PECADO
37. A palavra “milênio” deriva de duas palavras latinas: mille, que significa “mil”, e annus
que significa “ano”. daí “mil anos”. Esse conceito
a. Provém de Apocalipse 20, onde o ensino acerca do milênio é bastante específico, e é
também encontrado em vários outros textos bíblicos onde se formula explicitamente este
ensino.
b. Descreve os eventos que ocorrem após a descida da Jerusalém celestial sobre a Terra, a
destruição final dos ímpios e o traslado dos justos para a sua recompensa celeste.
c. Se refere ao tempo em que a influência de Satanás sobre a Terra será restrita, e Cristo
estará reinando com os santos nos céus.
d. Não é algo literal e poderá durar pela eternidade.
e. Se limita ao período da ressurreição dos justos mortos, os quais irão para o encontro com
o Senhor nos ares imediatamente antes dos justos vivos, que serão testemunhas oculares
deste acontecimento.
38. Que eventos ocorrerão após o Milênio, segundo nos ensina a Bíblia?
a. Cristo ascende ao Céu com os remidos; os santos reinam com Cristo; os ímpios mortos e
os anjos caídos são então julgados.
b. A cidade de Jerusalém é restaurada como capital do mundo; as nações sobem a Israel
para celebrar as festas bíblicas e adorar a Deus no templo reconstruído; o povo de Deus
goza de paz, saúde e prosperidade.
c. Os ímpios são destruídos pela vinda em glória de Cristo; o mundo é arrasado por um
grande terremoto e uma terrível chuva de pedras; Satanás e seus anjos são lançados no
abismo de fogo.
d. Cristo, os santos e a cidade santa descem do céu; os ímpios ressuscitam; Satanás, seus
anjos e os ímpios ressuscitados tentam capturar o reino de Deus pela força, atacando a
cidade santa; ocorre o juízo final e a destruição de Satanás, seus anjos e dos pecadores.
e. Cristo permanece no céu com os remidos; enquanto a Terra se torna em um inferno de
fogo que consumirá os maus por toda a eternidade.

A NOVA TERRA
39. ”A Nova Jerusalém é a capital da nova Terra. Na linguagem hebraica, Jerusalém
significa ‘cidade de paz’. A Jerusalém terrestre dificilmente terá feito jus a seu nome, mas
a Nova Jerusalém refletirá fielmente, em seu nome, a realidade.” Sobre a citada cidade:
a. É feita de ouro e de pedras preciosas. Seus fundamentos são de ouro maciço.
b. João não viu “santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus todo poderoso, e o
Cordeiro”.
c. De acordo com o escritor de Apocalipse, a capital da nova Terra, segundo Zacarias 14, é
Jerusalém, mas ela surge como tal antes do milênio, bem antes da purificação da Terra
por meio do fogo.
d. Será uma réplica perfeita da Jerusalém dos tempos de Cristo.
e. A Nova Jerusalém será somente o centro de adoração religiosa na nova Terra,
existindo outras cidades que servirão de centro político e social do reino.
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40. Acerca da nova Terra, não há dúvida de que a visão do AT é muito parecida com a
trazida pela NT e pode seguramente ser aplicada ao lar eterno dos remidos. Muitos
aspectos dos ensinos do AT a respeito da Nova Terra devem ser considerados.
a. A Bíblia declara que o eterno lar dos remidos será um lugar etéreo e espiritual, localidade
em que os entes, livres do cárcere do corpo poderão viver com toda a plenitude.
b. A expressão “Nova Terra” não significa continuidade em relação à Terra, pelo
contrário, será um outro planeta pois o presente planeta terra irá totalmente
desaparecer do universo.
c. A nova Terra é, portanto, esta Terra, não um lugar distante. Embora renovada, ela
permanecerá familiar, conhecida - o lar.
d. Os céus e a terra serão renovados; seus habitantes, ressuscitados, lá habitarão com o
mesmo caráter e ambições deste mundo, sendo estes a pouco a pouco transformados
e purificados com o passar do tempo.
e. A vida na nova Terra será somente um eterno louvor e atividades sociais não mais
serão necessárias ali.

LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS

Nas questões 41 a 45, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, a(s)
lacuna(s) nas orações:
41. “Come with

. We will give

Money”.

a. we; you; your
b. us; your; yours
c. us; you; your
d. me; her; mine
e. me; your; my

42. The children took their lunchboxes to school this morning, but didn’t bring
back.
a. its
b. it
c. their
d. your
e. them
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43. It

now and the kids

soccer outside.

a. rains; plays
b. rain; are playing
c. is raining; are playing
d. is raining; playing
e. is raining; plays

44. If he had saved some money, he

to help us now.

a. will be able
b. would be able
c. would have been able
d. had been able
e. is able

45. The old woman used to be

and

than the other beside her.

a. thinnest – prettiest
b. thinner – prettyest
c. thinner – prettyer
d. thinner – prettier
e. more thin - more pretty

46. Identify the correct passive form of the sentence: “We are studying human beings”.
a. Human beings are been studied.
b. Human beings are been studying.
c. Human beings are being studied.
d. Human beings are being study.
e. Human beings are being studying.
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Read the text and answer the following questions:
A new danger now threatened them. Because of their murmuring against Him, the
Lord suffered them to be attacked by their enemies. The Amalekites, a fierce, warlike tribe
inhabiting that region, came out against them and smote those who, faint and weary, had
fallen into the rear. Moses, knowing that the masses of the people were unprepared for
5 battle, directed Joshua to choose from the different tribes a body of soldiers, and lead them
on the morrow against the enemy, while he himself would stand on an eminence nearby with
the rod of God in his hand. Accordingly, the next day Joshua and his company attacked the
foe, while Moses and Aaron and Hur were stationed on a hill overlooking the battlefield. With
arms outstretched toward heaven, and holding the rod of God in his right hand, Moses prayed
10 for the success of the armies of Israel. As the battle progressed, it was observed that so long
as his hands were reaching upward, Israel prevailed, but when they were lowered, the enemy
was victorious. As Moses became weary, Aaron and Hur stayed up his hands until the going
down of the sun, when the enemy was put to flight.
As Aaron and Hur supported the hands of Moses, they showed the people their duty
15 to sustain him in his arduous work while he should receive the word from God to speak to
them. And the act of Moses also was significant, showing that God held their destiny in His
hands; while they made Him their trust, He would fight for them and subdue their enemies;
but when they should let go their hold upon Him, and trust in their own power, they would
be even weaker than those who had not the knowledge of God, and their foes would prevail
20 against them.
As the Hebrews triumphed when Moses was reaching his hands toward heaven and
interceding in their behalf, so the Israel of God prevail when they by faith take hold upon the
strength of their mighty Helper. Yet divine strength is to be combined with human effort.
Moses did not believe that God would overcome their foes while Israel remained inactive.
25 While the great leader was pleading with the Lord, Joshua and his brave followers were
putting forth their utmost efforts to repulse the enemies of Israel and of God.
By Ellen G. White
Source: Patriarchs and Prophets, p. 299, 300
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47. The term smote (linha 3) could be rightly replaced, without change in meaning, by
a. striked.
b. robbed.
c. ignored.
d. imprisoned.
e. kidnapped.

48. Select the question that CAN BE ANSWERED according to the text:
a. How would Moses react after winning this battle?
b. How many Amalekites soldiers were killed in this battle?
c. What had to be done for the Hebrews to subdue their foes?
d. What would have happened if the Amalekites had won the war?
e. Who would be the responsible in case the Israelites were defeated?

49. It can be implied from the excerpt that the author meant to
a. expose the weaknesses of the Hebrews.
b. use the battle against the Amalekites as a lesson to the contemporary Israel of God.
c. create a story as a mirror for what God does in the present.
d. explain the reason why the Amalekites were cursed by God.
e. teach a historical fact using a biblical doctrine

50. Which of the following statements is correct according to the content of the excerpt?
a. When God operates, He dispenses any human effort.
b. The Israelites never needed to sustain their leader.
c. Moses’ power came from the rod of God when it was in his hands.
d. The Israel of God must fight alone without their mighty Helper.
e. The Hebrews triumphed while Moses was reaching his hands toward heavens.
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RASCUNHO
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