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oS donS eSpiritUaiS

EXAMES DE UNIDADE 
E FOLHAS DE RESPOSTA

INSTRUÇÕES

Quando completar o estudo de cada unidade, realize o 
Exame de Unidade usando o enunciado e a folha de respos-
tas relativos àa essa Unidade. Para responder use as instru-
ções que lhe apresentamos a seguir.

Existem dois tipos de perguntas: Verdadeiro ou Fal-
so e Escolha Múltipla

EXEMPLO  DE PERGUNTA VERDADEIRO OU FALSO 

A seguinte afirmação é verdadeira ou falsa. Se a declara-
ção é

Verdadeira, preencher o espaço A.
Falsa, preencher o espaço B.

1 A Bíblia é a mensagem de Deus para nós.

A declaração acima, a Bíblia é a mensagem de Deus para 
nós, é verdade, como tal deve preencher a quadricula A:

B C D
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EXEMPLO  DE PERGUNTA ESCOLHA MÚLTIPLA

Existe uma resposta que é a melhor para a seguinte per-
gunta, preencha a quadricula correspondente à sua escolha.

2. Nascer de novo significa
 a) ser novo em idade
 b) aceitar Jesus como Salvador
 c) começar um novo ano
 d) encontrar uma nova igreja

 
A B C D
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exame Unidade 1

Responda a todas as perguntas da folha de resposta para este 
exame de unidade. Veja os exemplos na página de INSTRU-
ÇÕES que mostram como deve marcar as suas respostas.

PARTE 1–PERGUNTAS VERDADEIRO-FALSO 

As declarações a seguir são VERDADEIRAS ou FALSAS . Se a 
declaração for

VERDADEIRA, Preencha a preto o espaço A
FALSA, Preencha a preto o espaço B

1. Li atentamente todas as lições da unidade .
2.  Corpo de Cristo não quer dizer a mesma coisa que Igreja 

de Cristo.
3.  Ainda que os cristãos sejam membros do mesmo corpo, são 

diferentes uns dos outros.
4.  Os cristãos precisam olhar para os dons que outros têm a 

fim de compará-los com os seus.
5. Os dons espirituais pertencem ao crente para usarem como 

quiserem.
6. Um crente precisa saber se um dom espiritual é apropriado 

para si antes de desenvolver fé para recebê-lo
7. As listas de dons espirituais da Bíblia  são diferentes umas 

das outras.
8. Os dons que são facilmente vistos e reconhecidos são os 

mais importantes.

PARTE 2 – PERGUNTAS DE ESCOLHA MÚLTIPLA
Apenas existe UMA resposta para cada uma das perguntas a 

seguir. Na fola de respostas escureça o espaço que contém a letra 
correspondente á sua escolha.
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9. Colossenses 1:15-18 ensina-nos que a igreja
a) deve dirigir a sua própria atividade.
b) não é possível viver sem Cristo como sua cabeça.
c) não tem nenhuma  relação real  com Cristo. 
d) já existia antes de qualquer outra coisa.

10. Nós sabemos através do estudo I Coríntios 12:12 e 13 que
a) os judeus e gentios pertencem a diferentes entidades.
b) o corpo humano possui várias partes diferentes.
c) os crentes, apesar de diferentes, pertencem ao mesmo 

corpo.
d) os crentes são um, porque eles são todos os gentios.

11. Cada crente é importante no corpo de Cristo porque
a) as diferenças são mais interessantes do que as 

semelhanças.
b) cada função especial de uma pessoa é necessária para os 

outros.
c) todos os crentes têm as mesmas habilidades.
d) as igrejas têm mais do que um membro.

12. O João almeja pregar como Jorge. O que você poderia 
dizer ao João para ajudá-lo?
a) Dizer-lhe que ele não deveria desejar pregar.
b) Explicar-lhe que o dom da pregação não é mais 

importante do que os outros dons.
c) Chamar a atenção que o Jorge não é assim tão bom.

13. É importante perceber que os dons espirituais são 
confiadas a nós por Deus, para que possamos
a) utilizá-los para o ministério  na Igreja .
b) não confundi-los com os seus talentos.
c) comparar-nos com os incrédulos.
d) não utilizar as nossas habilidades naturais.
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14. Qual dos seguintes princípios devem reger como nós 
usamos os dons espirituais?
a) Fé
b) Especialidade
c) Prática 
d) O amor e o conhecimento

15. Maria quer  ter fé para receber  um dom espiritual. Qual 
deve ser o seu primeiro passo?
a) Aprender o que a Bíblia diz sobre o dom.
b) Visitar diversas igrejas para buscar orientação.
c) Tente viver  uma vida melhor para que se torne digna.
d) Comparar suas habilidades com outros cristãos.

16. Um grupo de crentes pensam que o dom de profecia não é  
para o nosso tempo. O que deve fazer primeiro a mostrar-
lhes que é?
a) Levá-los para  uma reunião onde as pessoas profetizam.
b) Dizer-lhes que as suas ideias são totalmente erradas.
c) Descrever alguém a experiência dando uma profecia.
d) Ensinar-lhes o que a Bíblia diz sobre o dom de profecia.

17. Em relação aos  dons espirituais, o que queremos dizer 
quando dizemos que o conhecimento determina 
experiência?
a) O conhecimento é muito mais importante do que a 

experiência.
b) O que temos de experiência ajuda-nos a obter um 

conhecimento mais correto.
c) A quantidade do conhecimento determina a quantidade 

da experiência.
d) A experiência e o conhecimento são de igual valor.
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18. Não nos devemos preocupar com o fato de que a listas dos 
dons espirituais apresentados na Bíblia  não são exatos 
porque os dons são todos
a) diferentes uns dos outros.
b) o mesmo que os outros.
c) para a mesma finalidade.
d) dados para diferentes fins.

19. Os dons espirituais são importantes porque 
a) servem um propósito.
b) são facilmente reconhecidos.
c) pertencem aos crentes .
d) são vistos por todos.

20 Os dons espirituais são sobrenaturais, porque 
a) não são como os talentos.
b) não são reais para a vida.
c) são contra a lei natural.
d) supra lei natural.

FIM DA AVALIAÇÃO DA UNIDADE 1. Siga as 
instruções restantes da sua folha de respostas e mantenha a 
folha de respostas consigo até terminar os exames da unidade 
2 e 3 para depois enviar as três folhas de resposta para o 
escritório GU Portugal, quando terminar o estudo desta 
disciplina.



207Exames de Unidade e Relatório do Aluno

exame Unidade 2

Responda a todas as perguntas da folha de resposta para este 
exame de unidade. Veja os exemplos na página de INSTRU-
ÇÕES que mostram como deve marcar as suas respostas.

PARTE 1 –PERGUNTAS VERDADEIRO-FALSO 

As declarações a seguir são VERDADEIRAS ou FALSAS . Se a 
declaração for

VERDADEIRA, Preencha a preto o espaço A
FALSA, Preencha a preto o espaço B

1. Li atentamente todas as lições da unidade dois.
2. Todos os crentes devem ser apóstolos.
3. Os crentes devem decidir o que é bom para o corpo.
4. A qualidade mais importante do pastor-professor é a 

preocupação com as pessoas que estão sob a sua 
responsabilidade.

5. A única função do Evangelista é pregar o evangelho.
6.  Os talentos podem tornar-se os dons de ministério.
7. Tanto os homens como as mulheres podem ter o dom de 

ensinar.
8. Uma vez que todos os crentes amam a Cristo, ninguém 

precisa de os presidir.

PARTE 2 – PERGUNTAS DE ESCOLHA MÚLTIPLA
Apenas existe UMA resposta para cada uma das perguntas a 

seguir. Na fola de respostas escureça o espaço que contém a letra 
correspondente á sua escolha.

9. A característica mais relevante do ministério do apóstolo é 
a) o estabelecimento da igreja num novo lugar.
b) nascer com a capacidade para ser um apóstolo.
c) fazer muita evangelização ministrar muito ensino.
d) ser nomeado por outros para o seu trabalho.
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10. A ação masi importante do profeta é
a) acuradamente predizer o futuro.
b) receber mensagens diretamente de Deus.
c) não ter medo quando fala.
d) preparar as pessoas para fazer a obra cristã.

11. Deus escolhe pessoas para servir a Sua igreja como os 
profetas fundamentado 
a) no tipo de experiências que tiveram.
b) como sentem e pensam fazer a Sua vontade.
c) no que sabem sobre o dom de profecia.
d) se podem ou não expor a palavra .

12. Deus liberta um grupo de crentes do se  egocentrismo 
a) enviando-lhes evangelistas para pregar-lhes o Evangelho 

novamente .
b) tendo várias pessoas que recebem o dom de línguas.
c) dando-lhes um pastor-professor para conduzi-los ao 

cristo-centrismo.
d) permitindo que escapem de todas as tribulações.

13. O pastor Jim quer defender as pessoas que lidera de 
seguirem falsos mestres. Para isso ele deve concentra-se em
a) ensinar o povo a Palavra de Deus .
b) ter vários cultos para mantê-los ocupados.
c) exortá-los a serem fiéis à igreja e aos pastores.
d) denunciar aqueles que são falsos mestres.

14. O objetivo mais importante de um pastor-professor é 
a) pregar sermões interessantes.
b) desenvolver pessoas amadurecidas .
c) exercer sua autoridade espiritual.
d) concentrar-se nos novos convertidos.



209Exames de Unidade e Relatório do Aluno

15. Deus  pode transformar os nossos talentos em dons do 
ministério, se 
a) somos qualificados e experientes na sua utilização.
b) os usamos  apenas para ajudar os crentes.
c) entendemos a diferença entre os dons e os talentos.
d) deixarmos o Espírito Santo usá-los para ajudar os 

outros.
16. A diferença entre o dom de ensinar e o dom de pastor-

professor é que
a) apenas o pastor-professore pode ensinar os crentes.
b) o dom de ensinar não é tão importante.
c) qualquer crente pode ter o dom de ensinar.
d) o pastor-professore ensina coisas diferentes.

17. A pessoa que exorta os outros
a) encoraja-os a andar perto de Deus.
b) ensina coisas novas sobre a Palavra.
c) deve ter uma posição de liderança.
d) tem de ser um evangelista ou pastor.

18. A experiência da viúva em 1 Reis 17:8-16 ensina-nos 
a) que somente as pessoas pobres podem realmente dar.
b) que é preciso não ter medo de dar tudo o que temos.
c) que os profetas  de Deus devem ser ousados a pedir 

ajuda.
d) que os alimentos são a coisa mais importante a dar.

19. Os grupos de crentes precisam de alguém que os dirija 
porque
a) algumas pessoas dão bons líderes.
b) o dom de governar deve ser usado.
c) nem todos os crentes têm condições para governar os 

outros.
d) os crentes necessitam de unidade e força.
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20. Qual das pessoas abaixo usa o seu dom de auxílio?
a) Susana é conhecida como uma mulher de oração.
b) Jim é capaz de dirigir a música.
c) Maria prepara uma refeição para evangelista que os 

visita.
d) João sabe como contar a oferta.

FIM DA AVALIAÇÃO DA UNIDADE 2. Siga as 
instruções restantes da sua folha de respostas e mantenha a 
folha de respostas consigo até terminar o exame da unidade 3 
para depois enviar as três folhas de resposta para o escritório 
GU Portugal, quando terminar o estudo desta disciplina.
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exame Unidade 3

Responda a todas as perguntas da folha de resposta para este 
exame de unidade. Veja os exemplos na página de INSTRU-
ÇÕES que mostram como deve marcar as suas respostas.

PARTE 1–PERGUNTAS VERDADEIRO-FALSO 

As declarações a seguir são VERDADEIRAS ou FALSAS . Se a 
declaração for

VERDADEIRA, Preencha a preto o espaço A
FALSA, Preencha a preto o espaço B

1. Li atentamente todas as Lições na Unidade Três.
2.  A  palavra de sabedoria pode ajudar a resolver problemas 

pessoais.
3.  O dom da fé é algo que todos os crentes têm.
4.  Na maioria das vezes, as pessoas são curadas por uma 

palavra.
5.  Só os grandes homens podem fazer milagres.
6.  Profecia é dada numa língua desconhecida.
7.  Quem discerne espíritos reconhece apenas espíritos maus. 
8.  As pessoas que falam em línguas falam para Deus.

PARTE 2 – PERGUNTAS DE ESCOLHA MÚLTIPLA
Apenas existe UMA resposta para cada uma das perguntas a 

seguir. Na fola de respostas escureça o espaço que contém a letra 
correspondente á sua escolha.

9.  O dom da sabedoria, é diferente da sabedoria humana 
porque
a) ajuda a  resolver os problemas da  igreja.
b) é dado àqueles que são naturalmente sábios.
c) é sempre falado para grandes grupos.
d) vem do bom senso com base no conhecimento.
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10. Em Atos 5 :3 Pedro disse a  Ananias que tinha retido parte 
do dinheiro, mentiram ao Espírito Santo. Este é um 
exemplo do dom 
a) de sabedoria.
b) de discernimento.
c) conhecimento.
d) b) e  c) acima.

11.  Pode dizer-se que um crente tem uma palavra de 
conhecimento se aquilo que ele quer dizer
a) só deve ser dito a um crente.
b) parece lógico e razoável.
c) irá certamente ajudar a igreja.
d) vem da sua própria compreensão.

12. Em Atos 3 :1-11 , vemos que Pedro tinha o dom da fé, 
porque
a) esperava que Deus iria atuar.
b) o homem, coxo foi curado.
c) era a fé no seu coração.
d) a situação era desesperante.

13. Uma senhora na sua igreja quer ser curado de uma doença. 
O que aconselharia que ela fizesse?
a) Pedir aos presbíteros da igreja para orar por ela. 
b) tentar decidir quem pecou para causar a sua doença.
c) Jejuar e orar insistentemente durante vários dias .
d) Passasse muito tempo nos cultos.

14. Deus dá o dom dos milagres, para que
a) as pessoas do mundo sejam surpreendidos.
b) os crentes tenham experiências sobrenaturais.
c) Os obstáculos ao evangelho sejam removidos.
d) os ímpios sejam julgados.
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15. Em 1 Coríntios 14 :1 a 12 Paulo exorta os Coríntios a 
profetizar porque
a) a profecia é falado para Deus.
b) cada crente tem a função de profeta.
c)  é o único dom necessário.
d)  A profecia ajuda especialmente a igreja.

16. Um jovem da sua igreja sente que ele tem que dar  uma 
profecia cada vez que recebe uma. Como o aconselharia?
a) Apenas os líderes da Igreja devem dar profecia.
b) Só deve profetizar se prenunciar-se quanto ao futuro.
c) Ele pode controlar o seu dom como somos instruídos 

em I Coríntios 14 :32-33.
d) Não e suposto que um jovem profetize na igreja.

17. Os crentes devem julgar as mensagens proféticas porque
a) a maioria das profecias devem ser descartadas. 
b) as profecias devem estar em concordância com a 

Palavra de Deus.
c) não deve haver muitas profecias.
d) as profecias nunca devem predizer o futuro.

18. É dado aos crente o dom de discernir os espíritos porque 
a) o erro e os  espíritos maus podem prejudicar a igreja.
b) há muitos espíritos maus no mundo.
c) maus espíritos reconhecem os crentes.
d) os crentes precisam mostrar força sobrenatural.

19. A mensagem em línguas pode edificar o Corpo de Cristo, 
se ele for
a) proferida após o pastor tem pregado.
b) proferida por um ancião ou um diácono.
c) entregue com convicção e energia.
d) interpretada de modo todos poderem entender.
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20.  A regra geral para o uso dos dons do Espírito, é que os 
crentes devem
a) usar o seu dom pois é o mais importante.
b) planear cuidadosamente como utilizar os dons.
c) fazer tudo por amor, para edificar a Igreja.
d) saber antes do tempo o que fazer ou dizer.

FIM DA AVALIAÇÃO DA UNIDADE 3. Siga as 
instruções restantes da sua folha de respostas. Agora que 
terminou o último exame desta disciplina envie as três folhas 
de resposta para o escritório GU Portugal para que os exames 
sejam avaliados




