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Parte I 
 
Questão 1 – V.  
 
Questão 2 – V.  
Questão 3 – F. A localização exata da maioria das cidades por onde Jesus passou é conhecida. 
Questão 4 – V.  
Questão 5 – F. Jesus não considerava como boas sugestões ou meras especulações a respeito das 
verdades do universo, mas essenciais à vida espiritual. 
Questão 6 – V.  
Questão 7 – V. 
Questão 8 – F. A expansão do evangelho não foi planejada pelos líderes, e sim guiada pelo Espírito Santo. 
Além disso, eles não estavam preparados para as dúvidas que viriam com o batismo dos gentios, e houve 
muitas controvérsias.  

Questão 9 – V. 
Questão 10 – F. Os judeus convertidos aceitavam que os gentios se tornassem cristãos, mas queriam que 
estes seguissem os preceitos da lei de Moisés, como a circuncisão, e o concílio de Jerusalém aconteceu para 
resolver esta questão.  
 
Parte II 
 
Questão 11 - C 

(A) Incorreta. 
(B) Incorreta.  
(C) Correta.  
(D) Incorreta.  

 
Questão 12 - A 
      (A)       Incorreta. A maioria da população da Palestina vivia na região montanhosa na época de Jesus. 

(B)       Correta. 
(C)       Correta. 
(D)       Correta. 
 

Questão 13 - B 
(A) Correta.  
(B)      Incorreta. A morte de Estêvão marcou o período de expansão, quando a maioria dos discípulos      
deixou Jerusalém.  
(C)       Correta. 
(D)       Correta. 

 
Questão 14 - B 

(A) Correta. 
(B) Incorreta. Neste período já vemos o surgimento de novos líderes, como Estêvão. 
(C) Correta. 
(D) Correta. 

 
Questão 15 - C 

(A) Incorreta. A pregação de Filipe deu bons frutos em Samaria, muitos samaritanos foram 
batizados. Pedro e João foram até lá para assegurar que receberiam o Espírito Santo.   

(B) Incorreta. O livro de Atos não diz o que fez o Eunuco após se separar de Filipe.  
(C) Correta. 
(D) Incorreta. Pedro batizou os que estavam na casa de Cornélio logo depois de receberem o 

Espírito Santo  
 



Questão 16 - D 
(A)     Incorreta. A igreja de Antioquia concentrava muitos mestres e líderes, que costumavam se 
encontrar ali.  
(B)       Incorreta. Após deixarem Chipre, Paulo passou a liderar a missão. 
(C)     Incorreta. Na pregação em Antioquia da Psídia Paulo introduz um elemento novo, a salvação 
somente pela fé.  
(D)       Correta. 

  
Parte III 

 
Questão 17 
Por que o período de transição foi importante para a Igreja? Responda o mais completamente possível. 
 

O período de transição foi marcado pela mudança de geografia da Igreja, que antes era apenas em 
Jerusalém e se expandiu para a Palestina como um todo, incluindo a Samaria, e indo até a Síria e Damasco. 
Houve uma mudança de constituição, pois os samaritanos, etíopes e até os romanos gentios foram incluídos. 
A pregação da mensagem começou a se expandir à medida que o propósito de Deus em alcançar os gentios 
foi se tornando cada vez mais evidente e o centro do pensamento deixou de ser a restauração do reino (de 
Israel) e passou a ser o perdão dos pecados. A Igreja começou a enfrentar o problema de se a lei deveria ou 
não ser aplicada aos gentios. Uma nova liderança foi providenciada para a expansão missionária que veio 
como resultado da perseguição e que foi acelerada pela resposta à pregação deste período. Um novo estágio 
de crescimento estava se abrindo diante da Igreja, e o período de transição foi uma preparação. 

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

• As parábolas não incluem muitos detalhes e seus pontos são claros e contundentes; 
• Fáceis de entender, uma vez que falam de coisas que eram comuns aos seus ouvintes; 
• Podem ser facilmente lembradas, porque não são abstratas e nem muito longas; 
• São relevantes aos seus ouvintes.  

 


