
EXAME – UNIDADE 1: Consolador, Mestre e Guia  
 

Nome:               
 

As seguintes afirmações ou são verdadeiras ou falsas. Indique com “V” ou “F”. 
 
  1. A existência do Espírito Santo é eterna. 
 
  2. O Espírito Santo é a Terceira Pessoa da Trindade, mas com menos poder que o Pai ou o Filho. 
 
  3. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 
 
  4. O termo Paracleto significa “justo juiz”. 
 
  5. Se conhecemos o Espírito Santo como Pessoa, as experiências espirituais são mais importantes do 
     que o nosso relacionamento com Ele. 
 
  6. As qualidades, ofícios e designações do Espírito Santo todas indicam que Ele é uma Pessoa. 
 
   7. As qualidades, os atributos e a autoridade do Espírito Santo indicam que Ele é uma Pessoa. 
 
Cada uma das seguintes questões tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
 
8. A fórmula baptismal e a bênção apostólica são evidências que o Espírito Santo 
a)  tem personalidade 
b)  está num nível abaixo do Pai e do Filho 
c)  é divino 
 
9. Qual destes NÃO é um atributo da divindade? 
a)  eterno 
b)  omnipotente 
c)  mutável 
d)  omnipresente 
 
10. Omnisciente significa 
a)  Todo Poderoso 
b)  Santo 
c)  Tudo vê 
d)  Tudo sabe 
 
11. Qual destas NÃO está incluído na suficiência divina do Espírito Santo? 
a)  Ele concede santidade 
b)  Ele faz as nossas escolhas 
c)  Ele dá poder 
d)  Ele dá vida espiritual  
 
12. Se for uma pessoa orientada por Experiências, verá o Espírito Santo como 
a)  um fim em si mesmo 
b)  o princípio de um relacionamento maravilhoso 
c)  o envolvimento da Pessoa divina 
d)  uma porta para maturidade espiritual 
 
13. O uso do pronome Ele na Escritura em referência ao Espírito Santo indica a Sua 
a)  personalidade 
b)  divindade 
c)  soberania 
  



14. Como ser emocional o Espírito Santo tem 
a)  conhecimento 
b)  vontade 
c)  desejos 
 
15. No seu ofício de Consolador o Espírito Santo é enviado para 
a)  ensinar 
b)  ajudar 
c)  administrar 
d)  julgar 
 
16. A prova que o Espírito Santo tem para convencer o mundo da justiça de Jesus, é que Jesus 
a)  morreu na cruz  
b)  ressuscitou 
c)  voltou para o Pai no céu 
d)  fez milagres 
 
17. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, lembrando-lhes o julgamento 
a)  do homem caído 
b)  do povo escolhido de Deus 
c)  dos seres espirituais 
d)  de Satanás 
  
18. Como nosso Consolador, o Espírito Santo 
a)  dá instrução, iluminação, e direcção para as nossas vidas 
b)  fala com Deus sobre nós 
c)  fala connosco acerca de Deus 
d)  ajuda-nos nos nossos problemas, sejam físicos ou espirituais 
 
19. Na Sua função como nosso intercessor, o Espírito Santo 
a)  oferece conselho sobre as decisões que devemos tomar 
b)  ajuda-nos a apresentar a Deus as nossas necessidades 
c)  conforta-nos quando estamos tristes 
 
 
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: Consolador, Mestre e Guia 
 

Nome:               
 

As seguintes afirmações ou são verdadeiras ou falsas. Indique com “V” ou “F”. 
 
  1. O Espírito Santo falou a palavra e as águas dividiram-se na criação. 
 
  2. Quando Deus criou o homem, Ele esperava que o homem lhe fosse obediente. 
 
  3. Uma comunicação escrita é melhor que uma comunicação oral. 
 
  4. Embora 40 homens tenham escrito a Bíblia, tem uma unidade completa. 
 
  5. A convicção do Espírito Santo sempre traz arrependimento. 
 
  6. É o Espírito Santo que concede uma vida espiritual. 
 
  7. O Propósito principal do derramamento do Espírito Santo é providenciar manifestações   
      sobrenaturais na igreja. 
 
Cada uma das seguintes questões tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 

 
8. A doutrina da Trindade não era conhecida nos tempos de Moisés porque a auto revelação de Deus 
a)  é progressiva 
b)  é conhecida apenas por um crente cheio do Espírito 
c)  teve lugar no Dia de Pentecostes 
 
9. A criação foi uma actividade de 
a)  Deus Pai 
b)  Deus Pai e o Espírito Santo 
c)  todas as três Pessoas da Trindade 
d)  Deus Pai e Seu Filho 
  
10. Na criação o homem recebeu vida quando Deus 
a)  o formou do pó 
b)  soprou nele 
c)  falou a palavra 
d)  lhe deu uma companheira 
 
11. Quando o poder do Espírito Santo se move no intelecto de um homem para expressar a mente de Deus, 
      isto é chamado 
a)  revelação 
b)  iluminação 
c)  doutrina 
d)  inspiração 
 
12. Inspiração plena significa que 
a)  a Escritura no seu todo é inspirada pelo Espírito Santo 
b)  algumas Escrituras são inspiradas 
c)  o Espírito Santo inspira aqueles que lêem as Escrituras 
d)  as doutrinas são inspiradas mas os registos históricos não o são 
 
 
 
 
 



13. O papel do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus inclui preparação, unção e 
a)  tentando-O através de Satanás 
b)  sofrendo por Ele 
c)  coroando a palavra viva 
d)  disciplinando pela palavra 
 
14. Sendo separado por Deus e transformado progressivamente à imagem de Cristo é um trabalho do Espírito  
      Santo chamado 
a)  regeneração 
b)  santificação 
c)  adopção 
d)  arrependimento 
 
15. Como um Espírito de adopção, o Espírito Santo concede um Novo Nascimento e  
a)  limpa-me do pecado 
b)  dá-me um estatuto de adulto na família de Deus 
c)  produz o fruto do Espírito 
d)  muda a minha maneira de viver 
 
16. Quando o apóstolo Paulo disse que nós somos o templo de Deus, ele quis dizer que se nós somos crentes 
a)  a maior parte do nosso tempo é passado na adoração 
b)  estamos livres da lei do pecado e da morte 
c)  deveríamos estar envolvidos no trabalho da igreja 
d)  o Espírito Santo habita dentro de vós 
 
17. No Antigo Testamento, normalmente o Espírito Santo vem sobre homens escolhidos para que possam 
a)  ter revelações de Deus 
b)  ser vitoriosos sobre os inimigos 
c)  desempenhar uma tarefa especial 
d)  Experimentar a presença de Deus 
 
18. Nas experiências tanto do Velho como do Novo homens de Deus confirmam que o Espírito Santo 
a)  não tenta mudar o comportamento de uma pessoa 
b)  transforma fraqueza em poder 
c)  escolhe homens fortes para fazer a Sua obra 
d)  funciona melhor através de homens com grande capacidade de liderança 
 
19. Qual afirmação que melhor descreve o que se passou a seguir ao derramamento do Espírito Santo e que 
      começou no Dia de Pentecostes 
a)  Desde aí o ministério do Espírito Santo tem sido aparente na igreja 
b)  Esse derramamento especial acabou com a Igreja Primitiva 
c)  Todos os cristãos experimentaram o derramamento do Espírito Santo 
 
 
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: Consolador, Mestre e Guia 
 

Nome:               
 

As seguintes afirmações ou são verdadeiras ou falsas. Indique com “V” ou “F”. 
 
  1. A Bíblia fala no temor de Deus como desnecessário. 
 
  2. O propósito do louvor é para dar glória a Deus. 
 
  3. O propósito dos dons espirituais é para mostrar aos crentes qual é o mais espiritual. 
 
  4. Os dons espirituais são limitados aos nove dons enumerados em 1 Coríntios 12. 
 
  5. O que eu sou é muito mais importante do que aquilo que eu faço ou digo. 
 
  6. Possuindo os dons do Espírito é mais importante que possuir o fruto do Espírito. 
 
  7. O padrão do fruto do Espírito Santo é o amor. 
 
Cada uma das seguintes questões tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 

 
8. Qual destas palavras melhor define o termo “temor do Senhor”? 
a)  Preocupação 
b)  Majestade 
c)  Santidade 
d)  Reverência 
 
9. Qual destes NÃO é produzido pelo temor do Senhor? O temor do Senhor 
a)  impede-me de pecar 
b)  traz salvação 
c)  providencia cura  
d)  leva à morte  
 
10. Orar e cantar no Espírito ajuda-nos a 
a)  edificar a igreja 
b)  expressar os nossos sentimentos íntimos ao Senhor 
c)  revelar Cristo ao mundo 
 
11. Qual destas palavras podem ser traduzidas como ADORAÇÃO em várias Escrituras da Bíblia? 
a)  Humildade 
b)  Salvação 
c)  Serviço 
d)  Fidelidade 
 
12. Línguas, interpretação e profecia são chamados 
a)  dons vocais 
b)  dons de milagres 
c)  dons materiais 
d)  dons de poder 
 
13.  O propósito dos dons do Espírito é glorificar Cristo e 
a)  edificar a igreja 
b)  ir de encontro às necessidades espirituais dos líderes da igreja 
c)  lutar contra o mal 
 
 



14. Falar línguas em público é 
a)  proibido pelas Escrituras 
b)  o dom espiritual mais importante 
c)  devem ser seguidas pela interpretação 
d)  por vezes entendido pelo orador 
 
15. O mais essencial dos dons de poder é o dom de 
a)  cura 
b)  fé 
c)  profecia 
d)  operação de milagres 
 
16. Outro termo usado para FRUTO DO ESPÍRITO é 
a)  carácter cristão 
b)  ganhar almas 
c)  pastores, ensinadores e evangelistas 
d)  traços de personalidade 
 
17. Qual destas é a maior evidência do que eu sou?  
a)  profetizar 
b)  possuir o fruto do Espírito 
c)  ter os dons de poder 
d)  serviço cristão 
 
18. A única coisa que me será proveitosa quando eu estiver perante Cristo é 
a)  o meu carácter cristão (amor) 
b)  quantas pessoas eu ganhei para Cristo 
c)  durante quantos anos eu servi a Deus 
d)  o uso que eu faço dos dons espirituais que me são dados 
 
19. Qual destas NÃO é uma recompensa de produzir fruto?  
a)  é para sempre 
b)  traz maturidade cristã 
c)  evita as provas do dia a dia 
d)  traz plenitude  
 
 
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              
 


