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Oração e Adoração
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 respostas relativos àa essa Unidade. Para responder use as instruções que lhe apresentamos a seguir.
Existem dois tipos de perguntas: Verdadeiro ou Falso e Escolha Múltipla
EXEMPLO DE PERGUNTA VERDADEIRO OU FALSO

A seguinte afirmação é verdadeira ou falsa. Se a declaração 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 pergunta, 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
INSTRUÇÕES 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 cuidadosamente todas as lições em uma unidade.
2 Como oramos é mais importante do que a quem oramos a.
3 “Deus é amor” não significa a mesma coisa que “amor é Deus”.
4 Na oração, devemos pedir para as nossas próprias necessidades
primeiramente.
5 O plano de Deus terminou com a ressurreição de Jesus.
6 A vida justa de um cristão pode ser uma bênção para o
mundo.
7 Tem a mesma importância para Deus se uma pessoa que é
rico ou pobre.
8 Os cidadãos do céu não se devem preocupar em obedecer às
leis do seu país terreno.
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 Os Egotistas não oram porque eles acreditam que
a) tudo o que é bom é Deus.
b) não existe nenhum Deus para ouvi-los.
c) as suas próprias ideias são tudo o que importa.
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10 As pessoas que acreditam no animismo
a) afirmam que não há Deus.
b) não têm nenhum deus exceto a si próprios.
c) pensam que todas as religiões são a mesma coisa.
d) necessitam de libertação do medo.
11 Quando orar em público, é importante
a) liderar o grupo à presença de Deus.
b) memorizar o que irá dizer.
c) praticar antes.
d) Lembre-se que há pessoas a ouvi-lo.
12 Ser um verdadeiro intercessor significa que iremos
a) passar muito tempo na igreja.
b) dar prioridade o reino de Deus.
c) persuadir Deus repetindo as nossas petições.
d) tente usar palavras difíceis nas nossas orações.
13 Qualquer pessoa pode ser salva por
a) pedeir a ajuda de Deus.
b) ir à igreja muitas vezes.
c) ler a Bíblia.
d) por ter esperança que será.
14 Todo aquele que está na família de Deus
a) é semelhante a Ele.
b) vive no mesmo país.
c) tem a Ele como seu pai.
d) pertence à mesma raça.
15 Em relação à oração e adoração, a oração tem mais a ver com
a) louvor a Deus.
b) as necessidades das pessoas.
c) regozijar-se em Deus.
d) honrar a Deus.
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16 Em relação à oração e adoração, a adoração tem mais a ver
com
a) fazer petições.
b) reivindicar as promessas.
c) as necessidades das pessoas.
d) glorificar a Deus.
17 Os cristãos mostram que são cidadãos do céu por
a) não terem problemas.
b) serem muito pobres.
c) onde estão as suas riquezas.
d) não ter de sofrer.
18 O céu é um lugar importante para os cristãos porque é
a) uma bela ideia.
b) um bom sonho.
c) para as pessoas mais velhas.
d) onde está o seu Pai.
19 Os cristãos podem influenciar o mundo por
a) ignorar os seus governantes.
b) se tornarem ricos e poderosos.
c) ajudar a compreender o desígnio de Deus.
d) estarem muito ocupados nos seus assuntos.
20 A real convicção do universalista é a de que
a) Deus é uma ideia nas nossas mentes.
b) Deus é o Criador.
c) um só Deus é o verdadeiro Deus.
d) tudo o que é bom é Deus.
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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
INSTRUÇÕES 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 cuidadosamente todas as lições da unidade dois.
2 Podemos adorar a Deus sem adorar a Jesus.
3 Podemos ficar demasiado ocupados a servir a Deus.
4 Satanás já não tem poder sobre o crente.
5 O reino de Deus está no céu.
6 Não é importante se encontrem regularmente.
7 Os problemas podem ser bons para o crente.
8 Hebreus 11 mostra-nos que as pessoas de fé nunca sofrem.
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 que Deus quer de nós como seus cidadãos é
a) estrita obediência.
b) Serviço atarefado.
c) honra e amor.
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10 A igreja de Corinto sofreu divisão porque
a) teve diversos professores.
b) homenageou os homens mais do que Deus.
c) estavam preocupados uns com os outros.
d) tinha vários maus professores.
11 Satanás não governa mais sobre o crente porque
a) Cristo governa o crente.
b) ninguém governa o crente.
c) o crente autogoverna-se.
12 Sabemos que as promessas de Deus são confiáveis porque
a) compreendemos as Suas promessas.
b) Ele “assinou o Seu nome” nelas.
c) prometem coisas boas.
13 O reino de Deus começa
a) quando Cristo vier novamente.
b) no dia do juízo final.
c) no coração dos crentes.
14 O tempo do reino de Deus é
a) só agora nos corações dos crentes que Ele governa.
b) agora nos crentes e também quando Jesus voltar.
c) somente quando Jesus voltar para governar o mundo.
15 A Grande Comissão é dada às pessoas que
a) são chamadas por Jesus.
b) têm uma boa educação.
c) conhecem as regras da igreja.
d) compreendem o que o batismo significa.
16 Aprendemos em Apocalipse 1:9-20 que Jesus
a) caminha entre sete castiçais reais.
b) não está interessado nas igrejas.
c) vem apenas para as grandes igrejas.
d) aprova que os crentes se reúnam.
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17 Precisamos orar por
a) cada decisão que tomamos.
b) coisas que não ajudam ou prejudicam o desígnio de Deus.
c) coisas que afetam o reino de Deus.
18 Os crentes tem a capacidade de orar de acordo com a vontade
de Deus porque
a) o Espírito Santo vai ajudá-los.
b) sabem as palavras certas para dizer.
c) é o que eles naturalmente pensam.
19 Qual é a frase que exprime uma oração de compromisso total?
a) “vou ser crente se Tu me livrares da doença.”
b) “vou fazer a Tua vontade não importa o que aconteça”.
c) “Eu vou trabalhar para Ti se as pessoas me respeitarem”.
d) “Vou seguir-Te se os meus amigos acharem que é uma boa
ideia.”
20 Qual é a oração abaixo que deve incluir a expressão “Se é a
Tua vontade”?
a) “Salva a minha irmã”.
b) “Venha a nós o Teu reino”.
c) “Faz-me como Jesus.”
d) “Livra-me do sofrimento”.
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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
INSTRUÇÕES 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 Tenho leia cuidadosamente todas as lições da Unidade Três.
2 Podemos orar e esperar que Deus satisfaça as nossas
necessidades.
3 Dízimo não é realmente adoração.
4 Os crentes apenas necessitam perdoar aqueles que lhe pedirem
perdão.
5 É difícil para as pessoas egocêntricas viverem juntas e em paz.
6 Os crentes são considerados maturos quando atuam
retamente porque a lei assim o exige.
7 Acidentes, doença e a pobreza são sempre malignos.
8 A segurança dos cristãos está no fato de que eles têm a vida
eterna.
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 A diferença da atitude entre um crente e um incrédulo quanto
às suas necessidades de apoio é que para o crente
a) nunca está em causa a sua necessidade de apoio.
b) não têm tantas necessidades.
c) procura primeiro o reino de Deus.
d) não têm que apresentar a Deus as suas necessidades.
10 Os crentes que têm o “dom de partilha”
a) utilizam o seu dinheiro para o reino de Deus.
b) dão muito dinheiro.
c) não têm muito dinheiro.
d) têm muito dinheiro.
11 Os crentes são bons administradores quando eles dão
a) apenas o que a lei exige.
b) esperando que Deus fará deles ricos.
c) a si próprios e tudo o que eles têm a Deus.
12 É possível perdoar aos outros do modo como Jesus ensinou
em Mateus 6:14-15 apenas se nós
a) desejar-mos sinceramente perdoar-lhe.
b) procurar-mos primeiro o reino de Deus.
c) estar-mos interessados no seu bem-estar.
d) os tratar-mos como amigos.
13 As pessoas ajuízam que coisas são “boas” e que coisas são
“más” de acordo com
a) a sua educação.
b) a classe social a que pertencem .
c) o país em que vivem.
d) o centro de suas vidas.
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14 Quando Jesus o chamou à cruz de abnegação um “jugo”, ele
estava nos ensinando que
a) é um fardo que partilhamos com ele.
b) é uma coisa muito difícil de suportar.
c) é algo para carregar sozinho.
d) não é para os cristãos transportarem.
15 Quando os crentes desejam um interior puro, eles devem
procurar
a) justiça.
b) o reino de Deus.
c) santidade.
d) perdão.
16 Efésios 6:14-18 ensina-nos que os cristãos
a) são supostos serem vistos como os soldados.
b) devem ter somente a espada do Espírito.
c) necessitam da armadura completa de Deus
d) não necessidade de rezar se tiverem a armadura.
17 João e David são membros de uma igreja. João diz ao Davi o
que é certo fazer é o que a Igreja ensina. A atitude do João
revela que no aspeto espiritual é um
a) bebé.
b) jovem.
c) adulto.
18 O apóstolo Paulo foi náufrago e espancado. Estas coisas que
aconteceram-lhe porque
a) Deus permitiu.
b) ele não estava a fazer a vontade de Deus.
c) Deus estava satisfeito com ele.
d) ele não tinha fé suficiente.
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19 Maria, uma cristã, tenta superar o seu medo de demónios
utilizando um amuleto. O que ela deveria fazer em vez disso?
a) Mudar-se para outra casa.
b) tentar acreditar que os espíritos não são reais.
c) Falar com seus amigos sobre o medo.
d) Aprender a conhecer e a amar mais a Deus.
20 A oração em Mateus 6:9-13 que Jesus nos deu como exemplo
para orar nos mostra que
a) não precisamos de pedir a Deus alimentos.
b) necessitamos colocar o nome de Deus, reino e vontade em
primeiro.
c) devemos sempre orar orações curtas.
d) necessidade de repetir as mesmas palavras cada vez que
oramos.

