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reSolvendo oS ProBlemaS 
da vida

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 1.
___2 Escolhas que podem causar problemas são  sempre 

erradas.
___3  Obediência às ordens de Deus traz desastre.
___4  O pecado de Adão e Eva trouxe uma maldição sobre a 

terra, e é uma fonte de problemas .
___5  Quando confessamos nossos pecados a Deus, Ele 

castiga-nos.
___6  O tempo de provação é um tempo de intensificar a 

oração e leitura da Bíblia.
___7  O nosso próprio esforço humano é suficiente para 

encontrar respostas para a maioria dos problemas que 
enfrentamos.

___8  Quando não conseguimos encontrar uma solução para 
um  problema devemos entregá-lo a Deus, e esperar o 
Seu trabalho em nosso favor.

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  Qual destes é um exemplo de desastre natural causado por 
um mundo danificado pelo pecado?
a) A fome, enchentes e terremotos.
b) Um acidente de automóvel.
c) Uso nocivo de drogas ou tabaco.
d) Um assalto.

10 Qual destes representa um problema causado por forças 
fora do seu controle?
a) Você vai com velocidade excessiva na sua bicicleta, e fica 

na eminência de embater num automóvel que encontra 
num cruzamento.

b) O patrão ralha consigo por ter perdido tempo .
c) O seu vizinho corta  uma árvore, que cai sobre sua casa.
d) Você deixa as suas janelas abertas, e uma forte chuvada 

arruína o seu mobiliário.

11 A história dos três Hebreus que se recusaram a obedecer a 
ordem do rei é um exemplo de
a) uma escolha errada.
b) uma boa escolha mesmo se causou problema.
c) um problema sobre o qual eles não tinham controle. 
d) uma decisão tola.

12 O propósito de Deus em pôr-nos à prova é para:
a) fazer-nos cair
b) nos preocupar.
c) fazer-nos sofrer.
d) fazer-nos perseverar.
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13 Jesus no Sermão do Monte revelou-nos que a lei que foi 
dada nos Dez Mandamentos
a) é impossível de se cumprir.
b) não precisa de ser obedecida.
c) foi cumprida por Cristo, que faz com que seja possível 

obedecer.
d) foi uma  obrigação do Antigo Testamento que foi 

substituída pela livre escolha individual.

14 Os Dez Mandamentos relacionam-se com o que fazemos e 
as Bem-aventuranças de Cristo referem-se àquilo que nós 
a) temos.
a) acreditamos.
a) somos.
a) queremos.

15 A chave para cumprir os mandamentos de Cristo é:
a) a fé.
b) o amor.
c) a compreensão.
d) a avareza.

16 A melhor forma de manter outras áreas da sua vida  sob 
controle é primeiramente controlar
a) a sua  língua.
b) as suas atividades .
c) a sua família.
d) a sua consciência.
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17 Duas questões importantes que devemos perguntar-nos 
quando temos um problema é “Quero eu  conhecer a 
vontade de Deus em relação a este assunto ?” e
a) “O que é que Eu quero fazer com este problema? “.
b) “O que é que os meus amigos irão dizer se eu seguir a 

vontade de Deus? “.
c) “Devo eu incomodar Deus com este problema? “. 
d) “Eu estou disposto a fazer a vontade de Deus quando eu 

a souber? “.

18 Uma vez que tenhamos decidido sobre uma solução para 
um  problema, e agir em conformidade a isso, temos 
necessidade de
a) avaliar os resultados e fazer os ajustes necessários.
b) esquecer o problema.
c) considerar as possíveis consequências da nossa ação.
d) entregar o problema ao Senhor.

19 Mesmo que pareça não haver solução para o problema, 
podemos entregá-lo a Deus e esperar que Ele
a) continue a testar-nos.
b) trabalhe para o nosso bem na situação.
c) conceda uma solução urgente.
d) mostre-nos uma solução.

20 Fazer alguma coisa para prejudicar alguém que o magoou é 
a) afastamento.
b) indiferença à ofensa.
c) acusação.
d) vingança.

FIM DA AVALIAÇÃO DA UNIDADE 1
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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 2.
___2 Cobiça é querer ter algo que pertence a outra pessoa .
___3 A pessoa que tem uma posição de liderança deve manter 

um espírito de superioridade, a fim de manter o 
respeitos das pessoas com sob a sua autoridade.

___4 A atitude correta para aqueles que servem ao Senhor é, 
“temos apenas cumprido o nosso dever.”

___5 O marido deve ser o líder espiritual da casa.  
___6 Divórcio é antibíblico por qualquer motivo.
___7 É melhor casar do que  ficar sozinho.
___8 O solteiro é um dom especial para a igreja.

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 Qual destes NÃO é um exemplo de imaturidade cristã?
a) Os que apenas esperam que tudo lhes dê o melhor.
b) Os que se preocupam constantemente
c) Os que cedem a tentação
d) Os que lutam contra os problemas e desânimo



338 Resolvendo os Problemas da Vida

10 As duas fontes de poder da maturidade cristã  são o poder 
de Deus e a força de vontade. Nós efetivamos a nossa força 
de vontade através
a) da obediência à Palavra de Deus.
b) da tomada de decisões sem ajuda externa.
c) do desenvolvimento de uma forte  vontade própria.
d) de estar ao serviço do outros.

11 Qual destas é a  atitude cristã correta relativa riqueza ou 
pobreza?
a) A pessoa que é rica é superior àqueles que são pobres.
b) Os pobres têm mais necessidade da ajuda de Deus que 

os ricos.
c) Podemos  confiar em Deus em todas as nossas 

necessidades quando estamos totalmente 
comprometidos com a Sua vontade.

d) De acordo com  a Bíblia, a generosidade é algo que os 
ricos devem ter para com os pobres; os pobres, por sua 
vez, devem aceitar a sua posição de inferioridade .

12 A coisa mais importante que você pode fazer quando é 
vítima de uma injustiça é
a) corrigir a injustiça.
b) reagir de forma semelhante.
c) fazer queixas a toda gente do que lhe fizeram.
d) vigar-se a qualquer custo.

13 Qual destas NÃO é regra geral bíblica para o divórcio?
a) O divórcio não é permitido.
b) Os divorciados podem casar.
c) Os divorciados não podem casar.
d) Um Solteiro não pode casar com um divorciado.
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14 Quando um marido ou esposa está tão envolvido em outras 
atividades que dispões apenas pouco tempo para passar 
com a família, o casamento sofre por causa de
a) falta de amor.
b) falta de submissão.
c) demasiado envolvimento em compromissos.
d) desentendimentos.

15 Se os pais querem ensinar seus filhos a ser obedientes, eles 
devem conceder
a) a liberdade de auto-expressão.
b) tudo o que a criança quer.
c) regras rigorosas para cada momento.
d) a formação e disciplina.

16 A disciplina dos filhos deve ser
a) justa.
b) evitada.
c) severa.
d) limitada a momentos em que eles causam ira.

17 Qual é a melhor opção para a pessoa que deseja muito 
casar, mas não tem a oportunidade de casar com um 
cristão?
a) Casar com um incrédulo.
b) Ficar sozinho mas não celibatário.
c) Manter-se piedoso e confiante que Deus  é suficiente 

para satisfazer a sua necessidade.
d) Tentar ser feliz como solteiro.
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18 A base de fraternidade cristã consiste em saber se é ou não 
uma pessoa  
a) de status social.
b) pertencente a Cristo.
c) que tem interesses semelhantes aos seus. 
d) casada.

19 A melhor maneira de livrar-se da solidão e a auto-
compaixão é 
a) falar com alguém sobre o assunto.
b) frequentar eventos sociais onde há muitas pessoas.
c) ajudar alguém que tem mais necessidades do que você 

tem.
d) ficar sozinho e pensar sobre a sua solidão.

20 O apóstolo Paulo recomenda que as pessoas se mantenham 
solteiras se possível, porque se casarem
a) abandonarão evangelho.
b) terão mais tempo para servir a Deus .
c) perderão o seu testemunho cristão. 
d) terão mais problemas.

FIM DA AVALIAÇÃO DA UNIDADE 2
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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 da Unidade 3.
___2 O desejo sexual é um pecado para os solteiros. 
___3 Seja é casado ou solteiro, Deus espera que exerça 

controle em relação à sexualidade. 
___4  A depressão é um período de intensa tristeza, perda de 

energia, inatividade e dificuldade em pensar claramente 
ou tomada de boas decisões. 

___5  Quanto mais tensão a pessoa possui, a menos provável 
que sofra de depressão. 

___6  Há alguns benefícios obtidos pela dor e pelo sofrimento. 
___7  A perspetiva cristã do sofrimento é orar para que Deus o 

retire, custe o que custar
___8  A eterna esperança do cristão está baseada em Cristo 

Ressuscitado.

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.



342 Resolvendo os Problemas da Vida

9  Qual é a única alternativa bíblica para o casamento na área 
da sexualidade?
a) Sexo antes do casamento
b) O celibato
c) Ficar solteiro
d) A procriação

10 A regra para a sexualidade no casamento pode ser resumido 
na palavra
a) Procriação.
b) Sublimação.
c) Mutualidade
d) Perdão

11 qual a mensagem é que devemos dar à pessoa que tenha 
cometido os pecados sexuais e que têm sofrido como 
consequência?
a) “Deus vai perdoar se você se arrepender.”
b) “É mais do que justo o seu sofrimento como 

consequência do que fez”.
c) “Você é apenas um ser humano, e é normal encontrar 

escape para as suas necessidades sexuais, da forma que 
mais lhe convier”.

d) “Você pecou, agora tem de viver com as consequências.”

12 O melhor antídoto para o stress é 
a) o isolamento
b) um reforço da preparação espiritual.
c) o perdão.
d) a amargura.

13 A melhor cura para o medo é
a) ansiedade.
b) o desespero.
c) a coragem.
d) o amor .
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14 O sentimento de culpa, quer seja como consequência do 
pecado ou devido ao remorso, poderá ser removido ao 
aceitarmos
a) punição.
b) conselhos.
c) perdão.
d) depressão.

15 Qual das seguintes NÃO é uma fase de reação da pessoa 
que está prestes a morrer?
a) Esperança
b) Ira
c) Negociação
d) Realização

16 Com efeito, a  resposta cristã ao sofrimento é a confiança, a 
entrega, visão divina, e
a) alegria.
b) medo.
c) negociação.
d) negação.

17 O problema mais crítico para aqueles que enfrentam a 
morte é
a) “quem vai cuidar da minha família? “.
b) “estou pronto  para o encontro com Deus ? “.
c) “Será que o meu seguro tem cobertura suficiente? “.
d) “Como eu posso aliviar o meu sofrimento? “.
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18 Jesus disse que aqueles que vivem e acreditam nEle nunca 
a) falharão.
b) morrerão.
c) sofrerão .
d) serão tentados.

19 Quando afirmamos nossa convicção de que Deus é capaz 
de nos resgatar no futuro , e essa crença é baseada no que 
Ele já fez no passado, isso é chamado
a) esperança.
b) renovação.
c) afirmação.
d) proteção.

20 De acordo com  Apocalipse 2:17, a sua recompensa por 
superar todas as tentação, tribulações e provas nesta vida 
será
a) um novo nome conhecido somente por Deus e você.
b) um lugar de honra no céu.
c) uma bela mansão.
d) comunicação com os santos.

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




