Soluções da Prova I
1–E
O erro da questão está na afirmação de que
Roma dominava nações do Extremo Oriente,
como a Índia. As fronteiras do império romano,
no primeiro século, limitavam-se à região da
Babilônia, conforme mostra o mapa da página
1 da aula 1. Todas as outras afirmações dessa
questão estão corretas.
2–C
Essa informação encontra-se na página 5 da
aula 1.
3–C
Essa informação encontra-se na página 3 da
aula 1.
4–C
Essa informação encontra-se nas páginas 6, 7
e 9 da aula 1. Para responder a questão
corretamente, é necessário atentar para as
datas do domínio dos reinos selêucida e dos
ptolomeus, que estão inseridas no período
intertestamentário.
5–C
Essa informação foi dada em sala de aula e
parte dela encontra-se na página 7 da aula 1.
6–E
O erro da questão está em afirmar que havia
uma ampla divisão de classes na nação de
Israel, se comparado ao mundo pagão. A
verdade era exatamente o contrário, devido às
obrigações que a Lei impunha a todos. Essa
informação encontra-se na página 2 da aula 2.
7–C
Essa informação encontra-se na página 2 da
aula 2.
8–E
Essa informação encontra-se na página 4 da
aula 2.
9–C
Essa informação encontra-se na página 6 da
aula 2.

10 – E
O erro encontra-se na afirmação de que o
epicurismo defendia a Razão como Bem
Supremo. Na verdade, essa filosofia defendia a
perseguição do prazer acima de qualquer coisa
(página 7 da aula 2).
11 – A
Vide o mapa na página 1 da aula 1.
12 – C
O erro da alternativa C está no ano da
destruição de Jerusalém, que ocorreu em 70
d.C. e não em 81 d.C. (página 10 da aula 1).
As informações que baseiam as demais
alternativas podem ser encontradas nas
páginas 3 e 4 da aula 1.
13 – B
A informação referente à alternativa B pode ser
encontrada nas páginas 6, 7 e 9 da aula 1.
O erro da alternativa A está em afirmar que o
império romano oferecia princípios culturais
altamente atraentes aos povos conquistados.
O erro da alternativa C está em dizer que as
quatro línguas mencionadas eram populares na
Palestina. Na verdade, as quatro línguas em
questão eram faladas no império romano
(página 3 da aula 2). As línguas popularmente
faladas na Palestina eram o grego e o
aramaico (página 7 da aula 1).
O erro da alternativa D consiste em afirmar que
as nações conquistadas não possuíam aspecto
cultural algum em comum. Na verdade, as
conquistas de Alexandre o Grande haviam
helenizado (influenciado com a cultura grega) a
maior parte das nações que viriam a fazer parte
do império romano (páginas 5 e 6 da aula 1).
14 – D
A informação referente à alternativa D pode ser
encontrada na página 8 da aula 1.
A alternativa A está errada porque a divisão de
Israel em dois reinos aconteceu durante o
reinado de Roboão, que foi logo após o reinado
de Salomão e não do rei Davi (a página 7 da
aula 1 menciona a escritura – 1 Reis 12 – em
que esses eventos ocorreram. Note que é
importante estudar as escrituras citadas nas
apostilas).
A alternativa B está errada porque o período
em que a posição de mestre da lei surgiu foi o

exílio dos israelitas (cativeiro na Babilônia) e
não o êxodo (saída do Egito).
A alternativa C está errada porque não relata
corretamente o que motivou a revolta dos
macabeus. A razão correta encontra-se na
página 9 da aula 1.
15 – A
A informação necessária para responder essa
questão encontra-se nas páginas 7 e 8 da aula
1.
Uma aluna comentou que o enunciado da
questão ficou confuso. Um enunciado mais
claro, como sugerido por ela, teria sido “Qual
dos eventos abaixo ocorreu primeiro?”. Peço
desculpas por qualquer confusão que o
comando da questão possa ter gerado.
16 – C
A alternativa C está incorreta porque a prática
de se emprestar dinheiro era comum na época
de Jesus (página 4 da aula 2).
A informação que baseia a alternativa A
encontra-se na página 3 da aula 2; a das
alternativas B e D na página 4 da aula 2.
17 – D
As alternativas A e B dizem o oposto da
verdade (página 6 da aula 2).
A alternativa C está errada porque Nero não
exigiu ser cultuado como Deus. Quem o fez foi
Domiciano (página 6 da aula 2).
A alternativa D está baseada em informações
da página 6 da aula 2.
18 – C
O enunciado da questão corresponde à base
do epicurismo.
19 – B
O enunciado da questão corresponde à
explicação, dada pelos gnósticos, para a
criação do mundo.

20 – B
O enunciado da questão descreve umas das
práticas do gnosticismo. Alguns alunos
marcaram a opção D, correspondente ao
estoicismo, mas isso não está correto, pois o
estoicismo defendia a perseguição da razão em
detrimento da emoção e, por conseguinte, a
busca de alto padrão moral. Mas eles não
defendiam que o corpo era inerentemente mau.
21
A resposta deveria abordar pelo menos 3 das
condições a seguir, entre outras:
• As conquistas de Alexandre o Grande
fizeram com que a cultura grega se
tornasse popular em quase todo o mundo
conhecido, favorecendo o trânsito das
pessoas entre os diversos lugares;
• O grego era falado em quase todo o
império, permitindo ampla comunicação
entre os povos;
• As estradas construídas pelos romanos
eram de excelente qualidade e interligavam
os centros comerciais do império;
• O Velho Testamento já possuía uma
tradução em grego, a Septuaginta, que
podia ser compreendida por todos os
gentios, que não dominavam o hebraico ou
o aramaico;
• A diáspora, a comunidade de judeus que
não morava na Palestina, estava espalhada
por todo o império, e serviu, inicialmente,
como ponto de partida dos missionários
cristãos,
que
quase
sempre
se
direcionavam às sinagogas judaicas
quando chegavam a uma cidade para
evangelizá-la;
• Havia tempos de paz no império, uma vez
que os diversos conflitos e as invasões
bárbaras existentes naquela região haviam
sido praticamente eliminados quando da
consolidação do império;
• O império romano concedia ampla
liberdade religiosa aos povos conquistados.

