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Parte I 
 
Questão 1 – V.  
 
Questão 2 – F. É o contrário do enunciado. Antes do exílio, existia a crença de que havia uma ligação entre 
o destino da nação e a obediência à lei de Deus. Após o exílio, passou a existir a consciência entre os judeus 
de que as conseqüências do pecado e as bênçãos da obediência são sentidas em nível pessoal. 
Questão 3 – V.  
Questão 4 – F. Lucas não era judeu. 
 
Questão 5 – F. A explicação mais provável se baseia na tradição oral dos ensinamentos cristãos.  
Questão 6 – V.  
Questão 7 – V. 
Questão 8 – F. O Evangelho de Mateus possui muitas referências ao Velho Testamento. São 60 ao todo. 
 
Questão 9 – F. É o contrário. O Evangelho de Mateus possui duas estruturas, uma biográfica e outra por 
tópicos, sendo que a biográfica é muito parecida com a que ocorre nos outros dois Evangelhos sinóticos, e a 
estrutura por tópicos é diferente da que ocorre em Lucas e Marcos. 
 
Questão 10 – V.  
 
Parte II 
 
Questão 11 

(A) Incorreta. O judaísmo, tal qual existia no primeiro século, com a importância das sinagogas e 
dos escribas, o surgimento dos fariseus, a mudança de mentalidade sobre os destinos da nação 
(Questão 2), teve origem no exílio na Babilônia.  

(B) Correta.  
(C) Incorreta. O sistema educacional realmente era importante, mas o currículo era limitado e a 

ênfase era no estudo do Pentateuco.  
(D) Incorreta. Os judeus realmente adoravam livros, mas sua literatura não era muito diversa. 

 
Questão 12 
      (A), (B) e (C) – Corretas. 

(D)      Incorreta. Não foi a vara de Abraão, e sim a vara de Aarão, irmão de Moisés, que foi colocada 
na arca da aliança. 
 

Questão 13 
(A) Incorreto. Os livros de II e III João são classificados como pessoais.  
(B), (C) e (D) – Corretos. 

 
Questão 14 

(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.  
Correta. 

(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. 
Incorreta. Não é possível saber com precisão quando cada livro do Novo Testamento 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. 
Incorreta. Lucas não foi apóstolo de Jesus. 

(D) É certo que Paulo escreveu o livro de Hebreus para auxiliar os judeus (hebreus) que sofriam 
perseguição pelo Império Romano. 
Incorreta. Não há certeza sobre quem escreveu o livro de Hebreus. 



Questão 15 
(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. 
Incorreto. A maioria das parábolas de Mateus estão no capítulo 13.  

(B) É bem provável que tenha sido escrito depois do ano 70 DC, já que possui a passagem (24:1-
28) que cita a destruição de Jerusalém nesse ano. 
Incorreto. Justamente por ter esta passagem e não falar da destruição realmente 
acontecendo é que o mais provável é que o evangelho de Mateus tenha sido escrito antes do 
ano 70 DC. 

(C) Podemos considerar este como sendo o Evangelho do Messias, do discurso, da Igreja e do Rei. 
Correto. 

(D) Há sessenta citações do Velho Testamento, a maioria dos livros de Gênesis e Daniel. 
Incorreto. Em Mateus, a maioria das citações do Velho Testamento são dos livros de Isaías 
e Salmos.  

 
Questão 16 

(A), (C) e (D) – Corretos.  
(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. 
Incorreto. “O Poder do Messias Revelado” vai do capítulo 8 ao 11. 

 
Parte III 

 
Questão 17 
Das cinco partes centrais do esboço do Evangelho de Mateus, cite duas, dizendo qual é o tema central, 
qual o desafio e qual o discurso contido em cada uma. 
 
Esta questão pode ser resolvida consultando-se as páginas 2 e 5 da Aula 5. 
 
 
Questão 18 
Por que o Evangelho de Mateus é chamado de “O Evangelho do Messias”? 
 
Porque mostra, citando escrituras do Velho Testamento, que Jesus é o Messias que os judeus 
esperavam, pois ele cumpriu todas as profecias ditas sobre, como por exemplo seu nascimento de uma 
virgem em Belém, sua pregação de um novo Reino, o sofrimento durante a crucificação e a ressurreição. 

 


