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Parte I – Responda V (verdadeiro) ou F (falso) – Cada resposta correta vale 0,5 ponto. Você perde 0,5
ponto por resposta errada.

Questão 1
( ) Além dos evangelhos, há poucas referências sobre a vida de Jesus. Porém, alguns historiadores que
viveram nos primeiros séculos da era cristã, mesmo não sendo seguidores de Jesus, confirmam sua
existência histórica.
Questão 2
( ) A Palestina possui um território pequeno que pode basicamente ser dividido em quatro regiões, de
acordo com sua geografia: a planície costeira, a região montanhosa, o vale do Jordão e o platô
montanhoso a leste do rio Jordão.
Questão 3
( ) Não se tem certeza sobre a localização exata da maioria das cidades por onde Jesus passou (Belém,
Nazaré, Cana, Jerusalém, Naim, Betsaida, Betânia, etc).
Questão 4
( ) Um dos métodos de ensino de Jesus eram as perguntas. Suas perguntas lidavam com questões íntimas
do ser humano e faziam os homens pensarem, levando-os a uma decisão.
Questão 5
( ) Um dos propósitos do ensino de Jesus foi deixar boas sugestões e especulações a respeito das
verdades do universo.
Questão 6
( ) A narrativa do livro de Atos não é simplesmente histórica. Ela inclui os elementos principais da vida da
Igreja, seu poder, objetivo, métodos, organização básica e expansão missionária.
Questão 7
( ) O período de transição, descrito entre Atos 8:4 e 11:18, foi importante, dentre outros motivos, porque:
foi marcado pela mudança de geografia da Igreja, que deixou de ser apenas em Jerusalém e se
expandiu para a Palestina como um todo; houve uma mudança de constituição, pois começou a incluir
samaritanos e gentios; começou a existir a dúvida se os gentios convertidos deveriam ou não seguir a
lei; uma nova liderança para os gentios foi providenciada, com o batismo de Paulo.
Questão 8
( ) Durante o período de transição, está claro nas páginas do livro de Atos que os líderes da Igreja
planejaram muito bem a expansão do evangelho para os gentios. Além disso, a Igreja já estava
preparada para a dúvida que viria sobre a necessidade de os gentios seguirem ou não a lei de Moisés,
por isso não houve controvérsias quando os gentios começaram a ser batizados.

Questão 9
(

)

A Igreja de Antioquia foi um importante centro de pregação cristã e um quartel general de missões
evangelísticas. A primeira missão saiu de lá, tendo como principais atores Paulo e Barnabé, passando
por Chipre, Antioquia da Síria, Icônio, Listra e Derbe.

Questão 10
( ) O concílio de Jerusalém aconteceu porque alguns judeus convertidos ao cristianismo não aceitavam
que os gentios se tornassem cristãos também.

Parte II – Marque a alternativa indicada pelo enunciado. As questões 11 até 16 valem 0,5 ponto por
cada acerto. Você perde 0,1 ponto por resposta errada. Em cada questão somente uma alternativa
deve ser marcada.
Questão 11
Com relação aos períodos da vida de Jesus, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

O
O
O
O

Evangelho
Evangelho
Evangelho
Evangelho

de
de
de
de

Mateus é o que possui a biografia de Jesus mais completa.
Marcos é o que possui a biografia de Jesus mais completa.
Lucas é o que possui a biografia de Jesus mais completa.
João é o que possui a biografia de Jesus mais completa.

Questão 12
A respeito da geografia da vida de Jesus, assinale a única alternativa incorreta.
(A)
A maioria da população vivia na planície costeira, onde o clima era temperado e suave e o solo fértil.
(B)
Jesus foi criado na Galiléia, onde a terra era acidentada. Mas em alguns lugares era possível a
agricultura e no lago se formou a indústria da pesca.
(C)
O rio Jordão nasce no norte da Palestina e segue em direção ao sul, atravessando o mar da Galiléia e
desembocando no mar Morto.
(D)
A Judéia ficava ao sul da Samaria, e as duas regiões eram similares em terreno.
Questão 13
Sobre a divisão dos acontecimentos narrados no livro de Atos, é incorreto afirmar:
(A)
No começo (1:1 - 8:3), a Igreja estava completamente inserida no contexto judaico e era considerada
uma seita do judaísmo.
(B)
A pregação de Estêvão (capítulo 9) marcou o início do período de cautela, no qual os discípulos foram
obrigados a ficar somente em Jerusalém e a ter cultos somente em locais escondidos, por causa da
perseguição.
(C)
A missão gentia (11:19 – 28:31) teve início com o estabelecimento da igreja em Antioquia. Ali os
discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez.
(D)
A missão paulina (15:35 – 21:14) é representativa do desenvolvimento da Igreja, que passou a incluir
cada vez mais membros gentios.
Questão 14
A respeito do período de fundação da Igreja (Atos 1:1 – 8: 3), assinale a única alternativa incorreta:
(A)
Os sermões registrados em Atos têm o propósito de defender a nova fé, uma vez que eles foram
formulados em resposta a questionamentos de gente de fora.
(B)
Os líderes iniciais eram os apóstolos, com destaque para Pedro e João, e não há registros do
surgimento de novos líderes neste período.
(C)
A Igreja não possuía estrutura em termos de propriedades, prédios, etc.
(D)
Depois da violenta morte de Estêvão, a Igreja sofreu a sua primeira grande perseguição.
Questão 15
Com relação ao período de transição da Igreja, é correto afirmar:
(A)
A pregação em Samaria, iniciada por Filipe, não deu bons resultados, pois o povo da região não se
dava bem com os judeus. Por isso Pedro e João tiveram que ir até lá para ajudar na conversão dos
samaritanos.
(B)
Após a conversão do eunuco etíope, o livro de Atos narra que ele voltou para a Etiópia e pregou a
mensagem sobre Jesus em muitas cidades daquele país.
(C)
Paulo era um grande perseguidor da Igreja antes de se tornar um cristão. Ele consentiu com a morte
de Estêvão e estava a caminho de Damasco para prender os cristãos de lá e levá-los presos para
Jerusalém, quando teve uma visão de Jesus e foi convertido.
(D)
Após a visita de Pedro à casa de Cornélio, o Espírito Santo veio sobre os gentios que estavam na casa,
os quais haviam crido no Senhor. Mas mesmo assim eles não foram batizados, pois os judaizantes só
aceitavam batizá-los se eles fossem circuncidados.
Questão 16
Sobre a igreja gentia e a primeira viagem missionária, é correto afirmar:
(A)
Apesar de ser uma igreja grande, os líderes e mestres cristãos se encontravam pouco em Antioquia,
porque eles preferiam se concentrar em Jerusalém, onde estavam os apóstolos, e porque a maioria dos
cristãos de Antioquia eram gentios convertidos.
(B)
Em Chipre, Paulo demonstrou suas qualidades como líder, mas depois de saírem de lá Barnabé
continuou como o líder principal, pois tinha mais experiência.
(C)
A pregação de Paulo em Antioquia da Psídia não variou em nada da pregação feita pelos apóstolos no
começo do livro de Atos.
(D)
A primeira viagem missionária foi importante, dentre outros motivos, porque marcou o início de uma
nova maneira de pensar da Igreja, pois dos eventos desta viagem ficou mais claro que a justificação
era pela fé, e não pela observância da lei.

Parte III – Responda às seguintes questões – 1 ponto cada uma
Questão 17
Por que o período de transição foi importante para a Igreja? Responda o mais completamente possível.

Questão 18
Quais são as principais características das parábolas contadas por Jesus?

