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

Questão 1
( ) Durante o exílio na Babilônia, a Sinagoga foi importante para a manutenção e o crescimento do
judaísmo, pois os judeus não tinham mais o Templo onde poderiam se encontrar e oferecer
sacrifícios. As reuniões na Sinagoga eram semanais e o rito envolvia a citação do credo judaico
(Deuteronômio 6:4-5), seguida de orações silenciosas, da leitura das Escrituras e de um sermão.
Questão 2
( ) Antes do exílio, havia a consciência entre os judeus de que as conseqüências do pecado e as
bênçãos da obediência são sentidas em nível pessoal. Após o exílio, passou a existir a crença de
que havia uma ligação entre o destino da nação e a obediência à lei de Deus.
Questão 3
( ) Havia entre os judeus sete festas religiosas, sendo que cinco eram ordenadas nas Escrituras. A
mais importante era a Páscoa, que celebrava a libertação do Egito e o estabelecimento como
povo independente de Deus. Outra festa existente era a festa de pentecostes, que celebrava a
entrega das tábuas da Lei ao povo de Israel.
Questão 4
( ) O Novo Testamento é composto por 27 livros e foi escrito por 9 ou 8 autores, sendo que todos
eram judeus.
Questão 5
( ) Os três primeiros Evangelhos são muito parecidos entre si, o que é conhecido como problema
sinótico. A explicação mais provável é a de que Lucas e Mateus copiaram seus textos de Marcos,
que escreveu o menor dos Evangelhos.
Questão 6
( ) O Novo Testamento sela um novo acordo de Deus com o homem, através de Jesus, em
substituição ao velho acordo baseado na Lei.
Questão 7
( ) Não existe no Evangelho de Mateus nenhuma passagem dizendo que tenha sido realmente
Mateus quem o escreveu, mas os primeiros escritores da Igreja primitiva creditam a ele a
autoria, sendo que existe a possibilidade deste Evangelho ter sido originalmente escrito em
aramaico, embora só existam hoje cópias em grego.
Questão 8
( ) O Evangelho de Mateus foi escrito de maneira direcionada aos cristãos que não eram judeus e
possivelmente foi escrito fora da Palestina, em Antioquia. Por isso foi escrito com poucas
referências ao Velho Testamento.

Questão 9
(

)

O Evangelho de Mateus possui duas estruturas, uma biográfica e outra por tópicos, sendo que a
biográfica é diferente da que ocorre em Lucas e Marcos, e a estrutura por tópicos é muito
parecida com a que ocorre nos outros dois Evangelhos sinóticos.

Questão 10
( ) Mateus dá menos importância a personagens do que Marcos e Lucas.

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 cada erro. Em cada questão somente uma alternativa
deve ser marcada.
Questão 11
Com relação ao judaísmo, marque a única alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

O judaísmo, tal qual existia no primeiro século, teve origem no êxodo do Egito.
Alguns povos acusavam os judeus de serem ateus, por estes não acreditarem em outros deuses.
O sistema educacional judaico era muito importante, e por isso as escolas judaicas possuíam um
currículo amplo, com ênfase no estudo científico sobre a origem do homem.
Os judeus adoravam livros e possuíam uma literatura diversa.

Questão 12
Assinale a única alternativa incorreta.
(A)
O Templo de Deus em Jerusalém foi construído pela primeira vez por Salomão e destruído por
Nabucodonosor em 586 AC. Foi reconstruído em 516 AC e destruído no ano 70 DC.
(B)
Os fariseus constituíam a seita mais puritana entre os judeus, consideravam todo o cânon do
Velho Testamento como inspirado por Deus, acreditavam em anjos e na imortalidade da alma. É
a única seita do judaísmo que existe até hoje.
(C)
O número de judeus no Império Romano chegou a ser de quatro milhões e meio. Eles ganhavam
o respeito de seus vizinhos não-judeus por sua sobriedade, eficiência e moralidade.
(D)
No Lugar Santíssimo do Templo ficava a arca da aliança e dentro dela estavam as tábuas da Lei
dada ao povo no monte Sinai, a comida dada aos israelitas no deserto e a vara de Abraão.
Questão 13
Na divisão do Novo Testamento por tipo literário, é incorreto afirmar que:
(A)
Os seguintes livros são basicamente doutrinários: Romanos, I e II Coríntios, Gálatas, Efésios,
Filipenses, Colossenses, I e II Tessalonicenses, Hebreus, Tiago, I e II Pedro, I, II e III João e
Judas.
(B)
Por tipo literário, podemos classificar os livros do Novo Testamento em quatro grupos: livros
históricos, doutrinários, pessoais e apocalíptico.
(C)
Os livros classificados como históricos são os Evangelhos e o livro de Atos.
(D)
Somente o livro de Apocalipse é classificado como apocalíptico. Ele lida com questões do
presente e do futuro em linguagem simbólica.
Questão 14
Assinale a única alternativa correta.
(A)
Podemos dividir o Novo Testamento em três períodos de tempo. O segundo é chamado de
período de expansão. É o período de que mais temos informações no Novo Testamento.
(B)
Estudando-se cuidadosamente os livros do Novo Testamento, pela alusão a datas, eventos e
personagens históricos que eles fazem, é possível saber com boa precisão quando cada livro foi
escrito.
(C)
Lucas e João, apóstolos de Jesus, escreveram um Evangelho cada um e escreveram outros
livros, como Atos, escrito por Lucas, e Apocalipse, escrito por João.
(D)
É certo que Paulo escreveu o livro de Hebreus para auxiliar os judeus (hebreus) que sofriam
perseguição pelo Império Romano.
Questão 15
Sobre o Evangelho de Mateus, é correto afirmar que:
(A)
A maioria das parábolas se encontra no capítulo doze. Neste capítulo há oito parábolas, as
quatro primeiras foram direcionadas à multidão, e as outras quarto aos apóstolos.
(B)
É bem provável que tenha sido escrito depois do ano 70 DC, já que possui a passagem (24:128) que cita a destruição de Jerusalém nesse ano.
(C)
Podemos considerar este como sendo o Evangelho do Messias, do discurso, da Igreja e do Rei.
(D)
Há sessenta citações do Velho Testamento, a maioria dos livros de Gênesis e Daniel.
Questão 16
Pela estrutura por tópicos do Evangelho de Mateus, é incorreto afirmar:
(A)
Na primeira parte, “As Profecias do Messias Cumpridas”, Mateus procura mostrar que a vinda de
Jesus é o cumprimento do propósito divino que foi revelado no Velho Testamento.
(B)
Na parte chamada de “O Poder do Messias Revelado”, que vai do capítulo 11 ao 13, Jesus
demonstra o seu poder através de milagres.
(C)
Por esta estrutura, podemos dividir o Evangelho em oito partes. Excluindo-se a parte que narra a
paixão de Cristo, onde o discurso é a ação, todas as partes possuem alguma espécie de discurso.
(D)
Cada uma das cinco partes centrais possui um tema dominante e um desafio.

Parte III – Responda as seguintes questões – 1 ponto cada uma
Questão 17
Das cinco partes centrais do esboço, cite duas, dizendo qual é o tema central, qual o desafio e qual o
discurso contido em cada uma.

Questão 18
Por que o Evangelho de Mateus é chamado de “O Evangelho do Messias”?

