
EXAME DAS LIÇÕES 1 – 4  
(A Minha Bíblia) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou falsas. Circule a resposta certa. 
1. Os homens que escreveram a Bíblia tinham todos a mesma ocupação ou profissão. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Os comentários extra-texto de algumas Bíblias também se devem considerar como Palavra de  
Deus.  
 Verdadeiro   Falso 
 
3. As concordâncias ajudam-nos a localizar versículos bíblicos. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. O livro de Números regista a população de Israel no tempo de Moisés. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. A maior parte dos profetas menores viveu e escreveu depois do cativeiro da Babilónia. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. David foi o homem mais sábio do mundo. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. Sofonias alertou Israel para as dificuldades futuras. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Os que confiam na Palavra de Deus 
a)  falharão na altura das tribulações. 
b)  têm de procurar ajuda noutro lado, quando forem tentados. 
c)  ficam firmes durante as provações. 
 
9. O cristão procura a verdade 
a)  na palavra de Deus. 
b)  em livros famosos. 
c)  nos sacerdotes. 
 
10. Quantos homens Deus usou para escrever a Bíblia? 
a)  14 
b)  40 
c)  66 
 
11. O Novo Testamento foi escrito 
a)  antes do nascimento de Cristo. 
b)  durante a vida de Jesus na Palestina. 
c)  depois de Jesus voltar ao Céu. 
 
12. Sabemos que a Bíblia foi inspirada por Deus porque 
a)  não se contradiz. 
b)  se compõe de 66 livros. 
c)  foi escrita por diferentes pessoas. 
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13. Qual é a afirmação VERDADEIRA? 
a)  Em todas as versões da Bíblia, encontramos as mesmas palavras. 
b)  As diversas versões da Bíblia têm diferentes significados. 
c)  As novas versões da Bíblia são escritas em linguagem actualizada. 
 
14. Quantos livros compõem a secção de História do Velho Testamento? 
a)  5 
b)  12 
c)  39 
 
15. Que livro do Velho Testamento nos fala do primeiro pecado do homem? 
a)  Génesis. 
b)  Êxodo. 
c)  Deuteronómio. 
  
16. A mais antiga narração do homem encontra-se 
a)  nos livros de História. 
b)  no Pentateuco. 
c)  nas Profecias. 
 
17. Que livros nos falam do primeiro rei de Israel? 
a)  1 e 2 Samuel. 
b)  1 e 2 Reis. 
c)  1 e 2 Crónicas. 
 
18. Que livro do Velho Testamento nos fala de uma rainha que salvou o seu povo? 
a)  Rute. 
b)  2 Reis. 
c)  Ester. 
 
19. Qual o livro da Bíblia que, provavelmente, foi o primeiro a ser escrito? 
a)  Génesis. 
b)  Job. 
c)  Salmos. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 1-4? 
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-2? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 3-4? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-4? 
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 
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EXAME DAS LIÇÕES 5 – 6  
(A Minha Bíblia) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Os quatro Evangelhos não tem nada em comum. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Paulo escreveu cerca de metade dos livros do Novo Testamento. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Há poucas evidências de a Bíblia ser inspirada. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. O livro de Apocalipse contém profecia. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Satanás procura levar-nos a duvidar da Palavra de Deus. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. A sobrevivência da Bíblia aos séculos é uma evidência da sua origem sobrenatural. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. A mensagem da Bíblia não tem contradições, embora a Bíblia tenha sido escrita por muita gente     
    durante um longo período de tempo. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Que Evangelista era médico? 
a)  Mateus. 
b)  Marcos. 
c)  Lucas. 
 
9. Que Evangelista escreveu o livro de Actos? 
a)  Marcos. 
b)  Lucas. 
c)  João. 
 
10. Paulo ensinou que somos salvos 
a)  pelas boas obras. 
b)  pela graça, através da fé. 
c)  por longas orações. 
 
11. Que livro explica o significado dos sacrifícios judaicos? 
a)  Romanos. 
b)  Hebreus. 
c)  Filémon. 
 
12. A Epístola que encoraja o cristão sofredor é 
a)  1 Pedro. 
b)  Tiago. 
c)  Judas. 
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13. Quantos livros há no Novo Testamento? 
a)  27 
b)  39 
c)  66 
 
14. A história da primitiva igreja é narrada em 
a)  Actos. 
b)  Hebreus. 
c)  Romanos. 
 
15. Quem escreveu os livros de Tito e Filémon? 
a)  João. 
b)  Lucas. 
c)  Paulo. 
 
16. Em Romanos, que promessa é dada aos que recebem Cristo? 
a)  Sofrimento e perseguição. 
b)  Justificação pela fé. 
c)  Uma chamada para ser pastor. 
 
17. 1 Tessalonicenses 4:13-18 descreve o 
a)  fim do mundo. 
b)  reino milenar de Cristo. 
c)  regresso de Cristo aos santos. 
 
18. Em 2 Timóteo 4:5-8, Paulo prometeu 
a)  uma recompensa aos que guardavam a fé. 
b)  descanso aos que trabalham para Cristo. 
c)  uma túnica e uma harpa aos que morreram. 
 
Que grupo de livros é chamado “Epístolas Prisionais”? 
a)  Gálatas, Efésios, Tessalonicenses. 
b)  Timóteo, Tito, Filémon. 
c)  Efésios, Filipenses, Colossenses. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 5-6? 
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer da Lição 5? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer da Lição 6? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 5-6? 
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 


