
EXAME – UNIDADE 1: Vivo em Cristo 
 
Nome:               

 
As seguintes afirmações ou são verdadeiras ou falsas. Indique com “V” ou “F”. 
 
  1. O arrependimento é necessário porque todos são culpados de pecar. 
 
  2. O arrependimento é meramente uma actividade intelectual. 
 
  3. O arrependimento é produzido através do ministério da Palavra e através de uma visão renovada 
     de Deus. 
 
  4. A fé é essencialmente importante para nós, porque afecta todos os aspectos das nossas vidas. 
 
  5. A fé não é composta senão de um elemento, a concordância, porque basicamente envolve as   
      emoções. 
 
  6. Arrependimento e fé equivalem à conversão. 
 
  7. A única medida para uma verdadeira conversão é a Palavra de Deus. 
 
Cada uma das seguintes questões tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
 
8. Os resultados do arrependimento são que 
a)  toda a comunidade se regozija pela acção do pecador. 
b)  a família do pecador arrependido se regozija. 
c)  o céu se regozija com o pecador que se volta para Deus. 
d)  as pessoas do mundo se regozijam por causa da boa mudança. 
 
9. Quando as pessoas se arrependem dos seus pecados, isso afecta o seu 
a)  intelecto. 
b)  emoções. 
c)  vontade. 
 
10. O aspecto do arrependimento envolvido em tomar decisões é 
a)  o aspecto físico. 
b)  o aspecto emocional. 
c)  o aspecto intelectual. 
d)  o acto da vontade. 
 
11. Para um pecador reconhecer que ofendeu a Deus isso significa que 
a)  o intelecto está envolvido no arrependimento. 
b)  existe um problema emocional no pecador. 
c)  o pecador vive numa sociedade iluminada. 
d)  os pecadores estão a ouvir uma mensagem de juízo, não de amor . 
 
12. Numa afirmação simples, podemos dizer que fé é 
a)  um acto pelo qual nós expressamos a nossa confiança em Deus e começamos a esperar na Sua graça. 
b)  o acto de apanhar firmemente alguma verdade que tenhamos ouvido e descansar nisso. 
c)  o acto pelo qual colocamos a nossa confiança em Deus, permitindo-Lhe dirigir as nossas acções. 
d)  simplesmente um salto cego em direcção àquilo que desejamos. 
 
 
 
 
 



13. Fé viva, que agrada a Deus, é mostrada por 
a)  entrega completa das nossas vidas a Deus. 
b)  simples confiança em Deus, sem acompanhamento de acções ou palavras. 
c)  crença em algo acerca de Jesus. 
d)  confiança no intelecto, não nas emoções ou vontade. 
 
14. Uma das qualidades de fé viva são boas acções que 
a)  são instrumentos na salvação. 
b)  dão prova de saúde e vitalidade da fé da pessoa. 
c)  mostram que um pecador é digno de salvação. 
d)  devem ser demonstradas para impressionar o mundo incrédulo. 
 
15. Por graus de fé, nós entendemos que 
a)  a pessoa sempre tem pouca fé que com o tempo aumentará. 
b)  a pessoa move-se de um grau menor de fé para um maior. 
c)  tendo recebido mais fé, a pessoa nunca pode ter menos. 
d)  a fé é viva e crescente, e pode tornar-se madura em todos. 
 
16. O arrependimento e a fé estão relacionados com a conversão 
a)  só no facto de que todas fazem parte da experiência de salvação. 
b)  num sentido muito pequeno, uma vez que todos os três estão relacionados com a obra do Espírito  
     Santo nas pessoas. 
c)  porque cada um está relacionado com um aspecto da salvação. 
d)  directamente, porque preparam o pecador para a conversão. 
 
17. A conversão acontece como um resultado de 
a)  auto conhecimento, mostrando que a pessoa não foi ao encontro de um padrão moral. 
b)  uma mente curiosa procurando um Salvador desconhecido. 
c)  resposta do homem ao ministério da Palavra, e à actividade do Espírito. 
  
18. Qual das seguintes NÃO é o resultado da conversão? 
a)  Recebemos vida eterna e somos salvos da morte eterna. 
b)  Os nossos pecados são apagados. 
c)  Somos instantaneamente perfeitos, com total conhecimento espiritual. 
d)  Temos novos relacionamentos com Deus e as pessoas. 
 
19. Arrependimento, fé e conversão 
a)  afectam todo o nosso ser: emoções, intelecto e vontade. 
b)  são exclusivamente a obra de Deus; não temos parte nisto. 
c)  são palavras que não diferem no significado. 
d)  são a obra irresistível de Deus. 
 
 
20. A sua assinatura aqui confirma que fez toda a leitura do texto, as leituras por este pedidas, todos os 
exercícios e fez o exame sem qualquer ajuda externa (livro, Bíblia, apontamentos, outra pessoa etc.). 
 
 
Assinatura              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXAME – UNIDADE 2: Vivo em Cristo 
 
Nome:               

 
As seguintes afirmações ou são verdadeiras ou falsas. Indique com “V” ou “F”. 
 
  1. A necessidade de regeneração é universal, porque todos pecaram. 
 
  2. Na regeneração, Deus dá vida espiritual à pessoa arrependida e ela nasce de novo. 
 
  3. Justificação é fé mais observância da Lei. 
 
  4. À medida que os pecadores culpados ficam condenados diante de um Deus Santo, eles necessitam 
      de justiça. 
 
  5. Justificação é uma obra objectiva que acontece perante o trono de Deus. 
 
  6. Na adopção uma pessoa recebe uma nova posição. 
 
  7. Um dos grandes benefícios da adopção é o testemunho do Espírito que verifica a nossa filiação. 
 
Cada uma das seguintes questões tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 

 
8. Na Bíblia, a regeneração é apresentada como  
a)  uma mudança que afecta apenas as atitudes e crenças de uma pessoa. 
b)  a criação de novos valores em alguém que quer uma vida melhor. 
c)  elevar-se acima de convicções sinceras de boas pessoas. 
d)  nascimento do alto ou por meio do Espírito. 
 
9. A regeneração é necessária porque (por causa) 
a)  as pessoas têm sentimentos de culpa como um resultado dos seus pecados. 
b)  a família faz pressão sobre o pecador. 
c)  da natureza da pessoa e da natureza de Deus. 
d)  das expectativas da sociedade. 
  
10. Uma ideia normalmente errada acerca da regeneração é que 
a)  é o mesmo que a conversão. 
b)  uma pessoa é regenerada pelo baptismo. 
c)  esta experiência é essencialmente uma mudança da mente da pessoa. 
d)  os requisitos variam de uma cultura para outra. 
 
11. A experiência da regeneração é uma em que 
a)  os pecadores perdidos no deserto do pecado vêm a Cristo, o oásis, como a única solução para os seus  
     problemas. 
b)  pessoas sinceras lutam a subir a montanha por diferentes caminhos, e todos estes finalmente conduzem ao  
     mesmo lugar. 
c)  a pessoa muda pelos seus próprios esforços, educação e conhecimento. 
 
12. A justiça de Deus é mantida mesmo quando os pecadores são declarados “não culpados” porque na 
      justificação 
a)  a declaração de Deus é suficiente sem pagamento para o pecado. 
b)  as boas obras de uma pessoa são pagamento para os seus pecados. 
c)  os nossos pecados são transferidos para Cristo e a Sua justiça é transferida para nós. 
 
 
 
 



13. A Bíblia ensina que uma pessoa é justificada por 
a)  fé somente, não por obras, penitências ou mérito pessoal. 
b)  uma combinação da Lei, fé em Cristo e boas obras. 
c)  crescimento progressivo na vida espiritual. 
 
14. Nós podemos apoiar muito facilmente a afirmação – as pessoas são justificada somente pela fé – usando  
      qual das seguintes referência bíblicas? 
a)  Romanos 8:1 
b)  Gálatas 3:5 
c)  Tito 3:5 
d)  Romanos 4:5 
 
15. A justificação apoia-se na (o) 
a)  piedade que Deus sente pelos pecadores perdidos. 
b)  graça de Deus e na cruz de Cristo. 
c)  necessidade que as pessoas perdidas têm de um caminho fácil para escaparem à justiça. 
d)  anseio do coração das pessoas de estarem bem com Deus. 
 
16. Adopção é um acto da graça de Deus pelo qual nós 
a)  nascemos de novo na família de Deus. 
b)  somos colocados como filhos na família de Deus, com um direito natural de filhos. 
c)  somos libertados do castigo do pecado, sendo declarados justos. 
d)  recebemos uma nova natureza em Cristo. 
 
17. Adopção, que está intimamente relacionada com a justificação e com a regeneração, é a mudança da(s) 
a)  categoria e posição de uma pessoa, dando-lhe privilégios como um filho de Deus. 
b)  natureza de uma pessoa e lida principalmente com a sua experiência de novo nascimento. 
c)  posição de uma pessoa perante Deus e diz respeito ao seu mérito pessoal. 
d)  atitudes e acções de uma pessoa que são afectadas pela conversão. 
 
18. O meio de adopção conforme exposto no Novo Testamento é 
a)  o esforço e desejo de todos de responderem ao amor de Deus. 
b)  a graça irresistível de Deus para com o eleito. 
c)  a graça de Deus recebendo-nos quando nós recebemos Cristo. 
d)  Cristo, o cumprimento da lei escrita e moral. 
 
19. Qual das seguintes NÃO é um benefício de adopção? 
a)  O amor, cuidado e compreensão do Pai. 
b)  Necessidades supridas, protecção, instrução e correcção. 
c)  Ousadia para entrar na Sua presença como Seus herdeiros. 
d)  Uma herança a nunca se perder, seja como for que possamos viver. 
 
 
20. A sua assinatura aqui confirma que fez toda a leitura do texto, as leituras por este pedidas, todos os 
exercícios e fez o exame sem qualquer ajuda externa (livro, Bíblia, apontamentos, outra pessoa etc.). 
 
 
Assinatura              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXAME – UNIDADE 3: Vivo em Cristo 
 
Nome:               

 
As seguintes afirmações ou são verdadeiras ou falsas. Indique com “V” ou “F”. 
 
  1. Santificação é estar separado do pecado para Deus. 
 
  2. Perfeição relativa significa que cumprimos simplesmente o propósito para o qual fomos criados. 
 
  3. Santificação é despojar o velho homem e revestir o novo. 
 
  4. Alguém que crê que uma pessoa pode viver de forma perfeita tem um conceito limitado da   
      santidade de Deus e do pecado do homem 
 
  5. Glorificação, o nosso estado futuro, não está relacionada com as outras doutrinas da salvação. 
 
  6. Somos assegurados da glorificação por meio de referência bíblicas que mostram que a salvação 
      envolve um cumprimento futuro. 
 
  7. A glorificação diz em primeiro lugar respeito à nossa posição judicial. 
 
Cada uma das seguintes questões tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
 
8. O propósito da santificação na vida do crente é 
a)  trazer à perfeição presente a sua experiência em Cristo. 
b)  trazê-lo a uma maturidade espiritual completa por meio da experiência da pessoa. 
c)  progressivamente fazê-lo mais semelhante a Cristo. 
d)  dar-lhe uma posição de santo aos olhos de Deus. 
 
9. A experiência da santificação produz  
a)  uma experiência de crise decisiva. 
b)  uma mudança em nós, fazendo-nos conformes à imagem de Cristo. 
c)  um estado completo e final de ausência de pecado em nós. 
d)  um revestimento de poder para o ministério. 
 
10. A espécie de santificação que a pessoa recebe quando nasce de novo é 
a)  relativa à posição. 
b)  progressiva. 
c)  relativa. 
d)  condicional. 
 
11. Aqueles que crêem que o cristão se podem tornar sem pecado, vêem a santificação como 
a)  a completa destruição da natureza carnal. 
b)  o baptismo no Espírito Santo, que é dado com o propósito de revestir de poder para o ministério. 
c)  o mesmo que a regeneração. 
d)  a experiência final que os Cristãos podem esperar. 
 
12. Os Pentecostais crêem que o baptismo no Espírito Santo é  
a)  o mesmo que santificação. 
b)  somente possível para aqueles que são espiritualmente maduros. 
c)  recebido quando é experimentado o novo nascimento. 
d)  uma experiência que dá ao crente poder para o ministério. 
 
 
 
 



13. A santificação dá aos crentes 
a)  uma experiência que terminará todas as lutas com as suas naturezas carnais. 
b)  a motivação para se distinguirem no uso dos dons espirituais. 
c)  o desejo de procurar a santidade e de se dedicarem cada vez mais a Deus. 
 
14. A glorificação está relacionada com as outras doutrinas da salvação 
a)  numa maneira indirecta, uma vez que diz respeito ao futuro. 
b)  como o elo final na corrente; representa a finalização da salvação. 
c)  uma vez que diz respeito à última perfeição dos santos na santificação. 
d)  de nenhuma maneira, pois que a Bíblia não lida com ela. 
 
15. Deus colocou diante de nós a glorificação, e esta promessa é-nos garantida especificamente 
a)  pelos profetas. 
b)  pela tradição Cristã. 
c)  pelas ordenanças que Jesus deu. 
d)  pelo dom do Espírito Santo. 
 
16. Por natureza a glorificação diz em primeiro lugar respeito 
a)  à perfeição moral. 
b)  à posição judicial. 
c)  ao estado legal. 
d)  à posição familiar. 
 
17. A obra da glorificação apoia-se principalmente no(a) 
a)  grau de resposta em cada um de nós à graça de Deus. 
b)  mérito de cada um, baseado nas nossas boas obras. 
c)  morte, ressurreição e intercessão de Cristo. 
d)  maturidade espiritual dos crentes. 
 
18. Na nossa glorificação aquilo que vai ser afectado é 
a)  o nosso espírito. 
b)  a nossa alma. 
c)  o nosso intelecto. 
d)  todo o nosso ser. 
 
19. Podemos definir glorificação como o acto pelo qual Deus  
a)  dá uma nova natureza àqueles que se arrependem. 
b)  completa a Sua obra redentora nas pessoas, tornando-as prontas para a eternidade. 
c)  aceita como puros e justos aqueles que confiam n’Ele. 
d)  leva os santos vivos para o céu. 
 
 
20. A sua assinatura aqui confirma que fez toda a leitura do texto, as leituras por este pedidas, todos os 
exercícios e fez o exame sem qualquer ajuda externa (livro, Bíblia, apontamentos, outra pessoa etc.). 
 
 
Assinatura              
 
 
 
 
 
 
 
 


