
Exame das Lições 1 – 4: RESPOSTAS 
(Como Estudar a Bíblia) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Deus ordenou que estudássemos a Sua Palavra. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. O estudo da Palavra de Deus ajuda-nos a crescer espiritualmente. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. A verdade da Bíblia revela-se na sua autoridade e inspiração. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. A Bíblia, no fundo, consta de dois livros distintos: o Velho Testamento e o Novo Testamento. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Como as parábolas não passam de histórias, elas não são inspiradas. 
  Verdadeiro   Falso 
  
6. Os livros individuais da Bíblia geralmente têm um estilo literário específico. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. As referências bíblicas afastam-nos de um estudo sistemático. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta correcta. 
8. O estudo da Palavra de Deus 
a)  dá-nos sucesso. 
b)  aumenta a nossa inteligência. 
c)  ajuda a suprir as nossas necessidades. 
 
9. A Palavra de Deus pode ser perfeitamente compreendida por qualquer 
a)  pessoa culta. 
b)  pessoa guiada pelo Espírito de Deus. 
c)  pessoa profundamente religiosa. 
 
10. Uma pessoa que não cresce espiritualmente por meio do estudo da Bíblia, não tem 
a)  necessidade de crescer mais. 
b)  a correcta atitude para com o estudo. 
c)  os instrumentos de estudo necessários. 
 
11. A sua Bíblia é 
a)  o manuscrito original. 
b)  uma cópia do manuscrito original. 
c)  uma tradução do manuscrito original. 
 
12. A palavra Bíblia veio do Grego biblia que significa 
a)  bibliografia. 
b)  livro. 
c)  dois livros. 
 
13. O Novo Testamento fala-nos de um acordo entre Deus e o Homem que é 
a)  para um tempo limitado. 
b)  um cumprimento do Velho Testamento. 
c)  uma preparação para um outro acordo. 
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14. O uso da linguagem figurada na Bíblia é 
a)  importante apenas como forma de literatura. 
b)  confinado apenas aos tipos do Velho Testamento. 
c)  importante para ilustrar certas verdades espirituais. 
 
15. Quando os autores bíblicos organizaram e apresentaram o seu material, eles 
a)  tentaram escrever todos da mesma maneira. 
b)  usaram diferentes estilos e métodos. 
c)  seguiram certas regras literárias. 
  
16. A poesia é um estilo literário que, em geral, 
a)  apresenta um registo de acontecimentos humanos. 
b)  prediz acontecimentos futuros. 
c)  expressa os pensamentos e sentimentos humanos. 
 
17. Os instrumentos básicos necessários para um estudo da Bíblia são 
a)  uma Bíblia, uma caneta e os olhos. 
b)  comentários, uma caneta e uma Bíblia. 
c)  uma Bíblia, os olhos e uma concordância. 
 
18. O mais importante princípio de interpretação é ler 
a)  todos os comentários possíveis. 
b)  o contexto de uma Escritura particular. 
c)  lentamente sem interrupções. 
 
19. A melhor maneira de receber ajuda espiritual da Bíblia é estudar 
a)  com uma atitude de oração. 
b)  todos os dias à mesma hora. 
c)  uma versão original. 
 
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 – 8: RESPOSTAS 
(Como Estudar a Bíblia) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. O estudo de livros isolados ajuda uma pessoa a familiarizar-se com toda a Bíblia. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. O segredo de fazer com que um livro da Bíblia se torne vivo para nós, é lê-lo de ponta a ponta  
    apenas uma vez. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Um estudo tópico é um bom método para descobrir respostas a uma pergunta específica. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. No nosso estudo tópico sobre a oração, aprendemos que a oração implica uma resposta de Deus. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Fazemos estudos biográficos para nos distrairmos com as biografias de pessoas diferentes de nós. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. O estudo devocional não é tão importante como outros métodos de estudo. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. O propósito do estudo devocional é ver as nossas necessidades espirituais supridas. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta correcta. 
8. Depois de lermos várias vezes o livro de Colossenses, observamos que o tema central é 
a)  a cabal vida do Cristão em Cristo. 
b)  a morte e ressurreição de Cristo. 
c)  o lar celestial do Cristão. 
 
9. Em Colossenses, os símbolos de circuncisão, sepultamento e morte ilustram 
a)  três diferentes níveis de preparação. 
b)  o facto real de os Cristãos estarem livres do pecado. 
c)  uma transformação desagradável do pecado. 
 
10. Para beneficiarmos realmente da verdade que se encontra em Colossenses, devemos 
a)  aplicá-la à nossa vida. 
b)  fazer um esquema dos pontos centrais. 
c)  comparar o nosso estudo com outros. 
 
11. Para estudar uma doutrina particular da Bíblia, devemos fazer um estudo 
a)  tópico 
b)  biográfico. 
c)  bibliográfico. 
 
12. Um estudo tópico requer que 
a)  se faça pouco trabalho. 
b)  se pesquisem cuidadosamente as referências. 
c)  se escolha um de entre alguns assuntos limitados. 
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13. Segundo o nosso estudo tópico, a oração é 
a)  ocasionalmente necessária na nossa vida. 
b)  um ritual diário que se pratica a uma hora certa. 
c)  uma parte regular e contínua da nossa vida. 
 
14. Nos estudos biográficos, é útil 
a)  identificarmo-nos com a pessoa estudada. 
b)  reunir as referências dispersas sobre a pessoa. 
c)  focarmos apenas os que levaram vidas rectas. 
 
15. Jacob é um bom estudo biográfico porque 
a)  foi um homem perfeito. 
b)  as suas faltas estão registadas para a nossa ajuda. 
c)  mudou muitas vezes de lugar. 
 
16. Uma lição que a vida de Jacob nos ensina é que 
a) ganhamos as nossas próprias recompensas. 
b)  tudo depende da misericórdia de Deus. 
c)  é aceitável um pequeno pecado. 
 
17. Uma parte importante do estudo devocional é 
a)  fazer uma lista das muitas referências sobre o assunto. 
b)  organizar os pontos centrais em esquema. 
c)  meditar numa passagem das Escrituras. 
 
18. Quando obedecemos aos mandamentos da Bíblia e vivemos segundo as suas verdades, devemos 
a)  ir além do nosso dever para com Deus. 
b)  tornar pessoal a mensagem. 
c)  viver em servidão. 
 
19. O nosso objectivo central no estudo devocional deve ser 
a)  ler diariamente a Bíblia, a uma hora regular e certa. 
b)  gozar sozinhos a nossa salvação. 
c)  sermos capazes de compartilhar as verdades do Evangelho. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 5-8?  
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 5-6?  
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 7-8? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 5-8? 
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 
 
 
 
 
 


