
EXAME DAS LIÇÕES 1 – 4: RESPOSTAS 
(Ética Cristã) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Deus interessa-Se em si pelo que é. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Cada pessoa deve crer e receber a Jesus pessoalmente para se tornar filho de Deus. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Ao tornar-se crente, sente-se muito só. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. Aquilo que faz revela aquilo que é. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. As nossas atitudes em relação às outras pessoas não podem ser mudadas. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. Como crente, tem o direito de queixar-se das pessoas que não levam uma vida recta e santa. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. A Bíblia contém instruções para o nosso viver de crentes. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Uma vida de boas obras significa: 
a)  praticar apenas actos de caridade. 
b)  fazer o bem em todos os aspectos da vida. 
c)  orgulhar-se a pessoa dos seus talentos. 
 
9. Uma definição da ética seria: 
a)  imitar os actos do seu pai. 
b)  manter boas aparências. 
c)  pôr em prática boas atitudes e acções. 
 
10. O que é um embaixador de Cristo? 
a)  Uma pessoa que representa o Reino de Deus no mundo. 
b)  Um rico que é bom apesar de não conhecer o Senhor Jesus Cristo. 
 
11. Deus revelou o Seu carácter da seguinte forma: 
a)  escreveu os Seus pensamentos aos homens. 
b)  esperou até que alguém pudesse falar com Ele. 
c)  mandou o Seu Filho, Jesus Cristo, conviver com os seres humanos. 
 
12. O que significa "reflectir a glória de Deus"? 
a)  Ver a luz do sol brilhar num lago. 
b)  Mostrar aos outros as atitudes e obras do próprio Deus. 
c)  Espiar para achar a presença de Deus noutra pessoa. 
 
13. A nossa consciência é útil porque ela 
a)  aperfeiçoa-nos. 
b)  ajuda-nos a fazer o que Deus quer. 
c)  ajuda-nos a manter o equilíbrio numa bicicleta. 
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14. A base da nossa nova vida em Jesus é 
a)  a prática das boas obras. 
b)  a obediência às instruções bíblicas. 
c)  a observação dos actos dos outros. 
 
15. O que Paulo quis dizer quando recomendou: "Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo"? 
a)  Que devíamos estudar bem as atitudes e acções dele para aprendermos a ser perfeitos. 
b)  Que as atitudes e acções dele poderiam servir de exemplo para nós, porque o modelo dele era o  
      próprio Cristo Jesus. 
 
16. Deus deseja que as pessoas vivam 
a)  em paz e harmonia entre si, também respeitando as leis. 
b)  só conforme as leis, pois as leis constituem a ética. 
 
17. Por si só, nenhum de nós pode satisfazer as leis de Deus; por isso precisamos de 
a)  obedecer somente a algumas das leis, pois é fraca a nossa natureza humana. 
b)  confiar em Cristo, que nos ajudará a sermos obedientes. 
 
18. A lei de Cristo é chamada 
a)  a lei do amor. 
b)  os Dez Mandamentos. 
c)  o Juízo Final. 
 
19. Quando Jesus disse que devíamos amar os nossos semelhantes como a nós mesmos, quis dizer que 
a)  devíamos desejar para os outros tudo de bom na vida, pois é isso que queremos para nós mesmos. 
b)  devíamos zelar para que os outros tenham bens iguais aos nossos. 
 
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  
(Ética Cristã) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. A Bíblia não nos ajuda a tomar decisões. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Se alguma coisa me agrada ou me faz sentir bem, devo praticá-la ou desejá-la. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Jesus foi um homem sadio, santo e integral. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. O crescimento do crente na graça e favor de Deus é o resultado de desejar o que Deus deseja, não 
    aquilo que ele mesmo quer. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Os membros da família de Deus devem enfatizar a lei do amor. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. Pense sempre em si, como sendo melhor que os outros. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. A sua vida em Cristo deve manifestar-se por meio das suas atitudes e acções. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Qual é o princípio ilustrado pela parábola dos três servos? 
a)  Que algumas pessoas têm uma vida bem mais difícil que outras. 
b)  Que devemos empregar bem aquilo que Deus nos tem dado. 
c)  Que as histórias bíblicas são interessantes. 
 
9. Ao “fazer-Se servo” Jesus 
a)  tornou-Se homem para servir à humanidade em vez de ser um poderoso chefe que desse ordens aos  
      outros. 
b)  ajudou o Pai a criar o mundo. 
 
10. A lei do amor abrange muitos princípios, os quais são: 
a)  o egoísmo, o orgulho e o ódio. 
b)  a preguiça, a infelicidade e os conflitos. 
c)  o perdão, a paz e a alegria. 
 
11. O nosso respeito pelo nosso próprio corpo físico, o templo de Deus, manifesta-se num fruto do  
      Espírito chamado 
a)  orgulho. 
b)  domínio próprio. 
c)  egoísmo. 
 
12. Uma das formas em que Deus nos faz saber o que Ele quer que sejamos é 
a)  a presença do Espírito Santo, que nos guia. 
b)  a vinda d’Ele mesmo para falar particularmente connosco. 
c)  a Sua expectativa de que possamos descobrir a vontade d’Ele por nossa conta própria. 
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13. Se desejamos crescer na graça e favor de Deus, devemos 
a)  escutar cuidadosamente os conselhos das outras pessoas. 
b)  prestar atenção ao bom ensino e à leitura diária das Sagradas Escrituras. 
 
14. Uma das causas de desunião na igreja é  
a)  o preconceito. 
b)  o amor. 
c)  o espírito de compartilhar. 
 
15. Uma das manifestações do nosso serviço ao corpo de Cristo seria 
a)  divulgarmos os problemas dos seus membros. 
b)  avisarmos os visitantes na congregação dos seus defeitos. 
c)  convidarmos alguém solitário para o nosso lar. 
  
16. O propósito de todos os dons de Deus é de  
a)  edificar a sua igreja. 
b)  satisfazer a nós, crentes. 
c)  tornar-nos mais agradecidos a Ele. 
 
17. Em que sentido o amor cristão é como o sal? 
a)  Só condimenta em ocasiões especiais. 
b)  É essencial para a conservação da vida. 
 
18. Podemos purificar as nossas vidas da seguinte forma: 
a)  pedir ajuda de um amigo. 
b)  modificar aquilo que estamos a fazer. 
c)  seguir o exemplo de Jesus. 
 
19. Qual a importante tarefa que precisamos realizar no Reino de Deus? 
a)  Sermos testemunhas da Sua graça e bondade. 
b)  Esperarmos as ordens d’Ele. 
c)  Mostrarmos aos outros as nossas boas obras. 
 
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 
 
 
 
 
 
 


