Igreja de Cristo Internacional de Brasília
Escola Bíblica
Módulo I – O Novo Testamento
Prova I – Aulas I a II
Parte I – Responda C (certo) ou E
(errado).
Questão 1
( )
O Império Romano dominava todo
o território conhecido já no
primeiro século, inclusive nações
do Extremo Oriente, como a Índia.
No entanto, as Américas, por não
serem território conhecido à época,
não faziam parte do seu domínio.
Questão 2
( )
O Império Romano exercia um
estilo de governo denominado de
provincial, sob o qual as províncias,
que eram extensões de territórios
conquistados e anexados ao poder
central,
detinham
considerável
liberdade,
contanto
que
não
influenciassem
nas
políticas
externa e monetária ditadas por
Roma.
Questão 3
( )
Jesus nasceu sob o domínio do
imperador Augusto e iniciou seu
ministério e foi crucificado durante
o reinado de Tibério.
Questão 4
( )
Israel viveu, durante a era
intertestamentária,
que
compreende o período de silêncio
entre o término da escrita do Velho
Testamento e os eventos relatados
no
Novo,
muitas
guerras
e
conflitos,
causados,
principalmente, pela disputa de
poder existente entre os selêucidas
e os egípcios.
Questão 5
( )
O Novo Testamento foi escrito
apenas em grego, e o Velho em
hebraico e aramaico.

Questão 6
( )
Embora
a
Lei
dos
judeus
impusesse obrigações comuns a
todos os seus seguidores, havia, na
época de Jesus, ampla divisão de
classes na nação de Israel, se
comparado ao mundo pagão. Isso
foi fruto, em grande parte, da sua
desobediência aos mandamentos
do Senhor, desde a época do exílio.
Questão 7
( )
Acredita-se que mais da metade da
população do Império Romano era
composta de escravos, muitos dos
quais,
por
sinal,
realizavam
trabalhos importantes e ajudavam
a disseminar a cultura grega entre
os povos conquistados.
Questão 8
( )
A Arena era um confortável teatro
aberto onde podiam ser assistidos
espetáculos de alto nível moral.
Questão 9
( )
Havia, na época de Jesus, muitas
religiões de cunho oriental que
propagavam o interesse dos povos
em
mágica,
espiritismo
e
misticismos em geral.
Questão 10
( )
A filosofia do epicurismo defendia
que o Bem Supremo seria a
perseguição da Razão e, dessa
forma, obrigava todos os seus
seguidores a exercerem forte
controle do corpo.

Parte II – Marque a
indicada pelo enunciado.

alternativa

Questão 11
Marque a única alternativa que lista,
corretamente, províncias existentes no
Império Romano ao fim do primeiro século.
(A)
Macedônia, Ásia e Galácia.
(B)
Acaia, Escandinávia e Assíria.
(C)
Judéia, Ponto e Índia.
(D)
Américas, Lícia e Armênia.
Questão 12
Marque a única alternativa errada no que
diz respeito aos imperadores romanos do
primeiro século.
(A)
Augusto é considerado o primeiro
imperador romano e levou Roma
do caos à ordem.
(B)
Roma começou a se tornar uma
burocracia durante o reinado de
Cláudio, que organizou o governo
imperial de forma a conseguir
governar um território cada vez
maior.
(C)
A cidade de Jerusalém e o seu
templo
foram
destruídos
completamente no ano de 81 D.C.,
durante o reinado de Domiciano.
(D)
O imperador Nero se interessava
mais por artes do que pela boa
governança do império, e é
considerado o verdadeiro autor de
um incêndio que destruiu, no ano
de 64 D.C., boa parte da cidade de
Roma.
Questão 13
Marque a alternativa correta no que diz
respeito a aspectos políticos do Império
Romano e da nação judaica.
(A)
O Império Romano se expandiu
devido à ampla força militar de que
dispunha e também devido a
princípios
culturais
altamente
atraentes aos povos conquistados.
(B)
A
Palestina
sofreu
grande
influência dos reinos selêucida,
proveniente da Síria, e dos
ptolomeus, do Egito, durante o
período intertestamentário.

(C)

(D)

Na época de Jesus, na Palestina,
falava-se, popularmente, quatro
línguas: grego, aramaico, latim e
hebraico.
O mérito da expansão romana se
deu, exclusivamente, à capacidade
dos
seus
governantes,
que
conseguiram, em menos de 500
anos,
construir
um
império
composto de nações extremamente
bárbaras, sem aspecto cultural
algum em comum.

Questão 14
Marque a única alternativa correta no que
diz respeito à evolução da nação de Israel.
(A)
A nação de Israel se dividiu em
dois reinos, do Norte e do Sul, logo
após o reinado do rei Davi.
(B)
A posição de mestre da Lei surgiu
durante o período do êxodo dos
israelitas do Egito.
(C)
A revolta dos Macabeus ocorreu
porque os sacerdotes e mestres da
Lei não conseguiam mais tolerar os
ensinamentos dos discípulos de
Jesus, após a sua morte.
(D)
Embora o Velho Testamento tenha
sido escrito, em sua grande
maioria, em hebraico, a influência
da Síria nos duzentos anos antes
do nascimento de Jesus fez com
que o aramaico se tornasse mais
popular
que
o
hebraico
na
Palestina.
Questão 15
Marque a alternativa que corresponde ao
evento que ocorreu antes de todos os
outros listados.
(A)
Conquista da terra prometida,
Canaã, pelos israelitas, sob a
liderança de Josué.
(B)
Período dos juízes, onde “cada um
fazia o que lhe parecia certo”
(Juízes 21:25).
(C)
Exílio na Babilônia.
(D)
Reinado do rei Davi e do seu filho
Salomão.

Questão 16
Marque a alternativa incorreta a respeito
de aspectos sociais e econômicos do
Império Romano.
(A)
O nível de produção teatral do
império era considerado vulgar, e
suas
peças
não
raramente
continham palavrões e cenas
eróticas.
(B)
As
estradas
do
império
interligavam os principais centros
comerciais, entre os quais existia
amplo fluxo de passageiros e de
negócios.
(C)
A prática de se emprestar dinheiro
não era comum, visto que os
fundamentos
da
sociedade
capitalista ainda não haviam sido
inventados por Adam Smith.
(D)
Embora o Império impusesse
algumas obrigações e restrições
aos povos conquistados, muitos
deles foram beneficiados pelo
grande número de construções
realizadas pelos romanos.
Questão 17
Marque a alternativa correta no que diz
respeito ao culto ao imperador no Império
Romano.
(A)
O culto ao imperador satisfazia a
necessidade
de
intimidade
e
consolo que as pessoas buscavam
na religião.
(B)
O culto ao imperador não trouxe
problemas aos cristãos do primeiro
século.
(C)
O culto ao imperador evoluiu,
desde os tempos de Júlio César,
que foi considerado deus após sua
morte, até Nero, que exigiu ser
cultuado
como
Deus
pelos
habitantes
das
províncias
do
império.
(D)
O
culto
ao
imperador
foi
responsável
pela
primeira
perseguição em larga escala aos
cristãos
do
primeiro
século,
durante o reinado de Domiciano.
Foi nessa época que o livro de
Apocalipse foi escrito, com o

objetivo de animar os irmãos a
perseverarem, mesmo debaixo de
circunstâncias tão desfavoráveis.
Nas próximas três questões, marque a
alternativa que corresponde à filosofia
descrita no enunciado da questão.
Questão 18
Defendia a perseguição do prazer como
bem supremo.
(A)
Platonismo.
(B)
Gnosticismo.
(C)
Epicurismo.
(D)
Estoicismo.
Questão 19
Advocava que, de Deus, havia surgido uma
série de emanações, uma menos espiritual
que a anterior e que, da última, havia
surgido o mundo. Dessa forma, o corpo
seria inerentemente ruim e, portanto, o
que fizéssemos com ele não influenciaria
em nossa salvação.
(A)
Platonismo.
(B)
Gnosticismo.
(C)
Epicurismo.
(D)
Estoicismo.
Questão 20
Dizia que o corpo era ruim na sua essência
e que, portanto, deveria ser mantido sob
forte controle.
(A)
Platonismo.
(B)
Gnosticismo.
(C)
Epicurismo.
(D)
Estoicismo.
Questão 21
Responda, no verso, à seguinte
questão:
Quais as condições existentes no Império
Romano que favoreceram uma expansão
tão grande do Cristianismo no primeiro
século?

