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NOME: ________________________________________         DATA: ____________      NOTA: ______ 
 

PROVA   DA   ESCOLA   BÍBLICA   DOMINICAL  
A Razão da nossa Fé 

Leia   atentamente   cada   questão 
 

 
1 - Toda profecia é produzida por quem (pg. 3)? 
 
A) (    ) Apóstolo Paulo 
B) (    ) Profetas 
C) (    ) Espírito Santo 
D) (    ) Homem 
E) (    ) Sacerdote 
 
2 - A Palavra de Deus e o Livro do Apocalipse geralmente são representados pela mesma palavra 
grega "apokalypsis", que significa (pg. 5): 
 
A) (    ) Fim das coisas 
B) (    ) Grande tribulação 
C) (    ) Grande período onde todas as coisas irão acabar e iremos morar com Jesus para sempre 
D) (    ) Revelação ou descobrir o que estava oculto 
 
3 - Como continua o texto de Marcos 12:29 após o início da fala de Jesus? 
 
E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: (?) 
 
A) (    ) Ouve ó Israel, o Senhor vosso Deus é único. 
B) (    ) Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 
entendimento, e de todas as tuas forças; 
C) (    ) Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 
D) (    ) Busque ao Senhor enquanto se pode achar. 
 
4 - Marque com V (verdadeiro) ou com F (falso) as alternativas abaixo sobre a trindade de acordo 
com o Credo Niceno e de acordo com o que foi estudado (pg. 20):  
 
A) (    ) São 3 Deuses em 1 único Deus 
B) (    ) São 3 pessoas substancialmente diferentes 
C) (    ) O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa 
D) (    ) Deus é um só, que se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo e são consubstancial 
E) (    ) A trindade é reconhecida apenas no Novo Testamento 
F) (    ) A trindade é reconhecida desde o Antigo Testamento 
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5 - Assinale a alternativa correta: 
 
A) Design inteligente 
B) Criacionismo 
C) Teoria da evolução 
 
(    ) Posição que propõe ser a origem do universo e da vida resultado de um ato criador intencional. 
(    ) É uma teoria que tem como pressupostos naturalistas, entre os quais a proposta darwinista da 
seleção natural se destaca como principal mecanismo evolutivo. O naturalismo ensina que organismos 
biológicos existentes evoluíram em um longo processo através das eras. 
(    ) É uma hipótese pseudocientífica baseada na assertiva de que certas características do universo e dos 
seres vivos são melhor explicadas por uma causa inteligente, e não por um processo não-direcionado 
como a seleção natural; e que é possível a inferência inequívoca de projeto sem que se façam necessários 
conhecimentos sobre o projetista, seus objetivos ou sobre os métodos por esse empregados na execução 
do projeto. 
 
6 - Qual o significado da palavra "unigênito" em João 1:14 (pg. 27)? 
 
A) (    ) Significa apenas o único filho 
B) (    ) Da mesma natureza ou substância do Pai 
C) (    ) Mais um dos filhos de Deus 
D) (    ) Foi criado por Deus desde o início 
E) (    ) Era o único filho de Maria 
 
7 - Em Atos 7:51 Estevão diz que os judeus sempre resistiram a alguém. Quem é esta pessoa? 
 
A) (    ) Jesus Cristo 
B) (    ) Ananias 
C) (    ) Apóstolo Paulo 
D) (    ) Espírito Santo 
E) (    ) João Batista 
F) (    ) Moisés 
 
8 - O que é hamartiologia (pg. 41)? 
 
A) (    ) Estudo sobre Deus 
B) (    ) Estudo sobre o erro ou pecado 
C) (    ) Estudo sobre o Espírito Santo  
D) (    ) Estudo sobre os anjos e suas hierarquias 
 
9 - Marque a opção que define o que é o pecado, segundo 1 joão 3:4 (pg. 42): 
 
A) (    ) Transgredir a Lei de Deus 
B) (    ) Sair dos caminhos do Senhor 
C) (    ) Negar a Jesus e a sua Palavra 
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10 - Qual a prova real que temos, de que o pecado é universal, segundo Romanos 5:12 (pg. 43)? 
 
A) (    ) As guerras no mundo 
B) (    ) A crucificação de Jesus 
C) (    ) A maldade, a malícia e a violência 
D) (    ) A morte 
 
11 - Qual a opção que melhor define o significado de "nascer de novo" (pg. 49)? 
 
A) (    ) Nascer da água 
B) (    ) Nascer do ventre da mãe 
C) (    ) Ser regenerado 
D) (    ) Nascer do Espírito 
 
12 - Marque a única alternativa correta sobre a igreja (1 Coríntios 12 e Efésios 1:22-23): 
 
A) (    ) A igreja é a cabeça, e Cristo é o corpo 
B) (    ) A igreja é um corpo que possui muitos membros com funções dispensáveis 
C) (    ) A igreja funciona sem boa parte dos membros 
D) (    ) A igreja é um corpo com muitos membros, ao qual Cristo é a cabeça da igreja 
 
 
 
 
"Dai-me cem homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei 

o mundo." 
John Wesley 

 
 
 

Boa   prova   e   que   o   Senhor   te   abençoe! 


