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ESTUDO BÍBLICO
TESTE DE CONHECIMENTO BÁSICO DAS ESCRITURAS

“E, se alguém tirar quaisquer palavras do
livro desta profecia, Deus tirará a sua
parte do livro da vida, e da cidade santa,
e das coisas que estão escritas neste
livro.” Apocalipse 22.19
VAMOS TESTAR SEU CONHECIMENTO?
METODOLOGIA: Análise Crítica Do Texto
1 – Que ferramenta o rei Davi utilizou
para matar o gigante Golias? (I Samuel
17.50,51)
a( ). Uma funda.
b( ). Três pedras. (seixos)
c( ). Uma espada.
d( ). Um escudo.
2 – Durante a criação, no último dia
(sétimo dia) o Senhor: (Gênesis 2.2)
a( ). Descansou, pois já havia concluído a
criação.
b( ). Trabalhou, e depois descansou.
c( ). Não houve o sétimo dia.
d( ). Nenhuma das alternativas.
3 – Em (Mateus 25.14) é narrada a
parábola dos talentos. Quantos talentos?
a( ). A parábola dos 10 talentos.
b( ). A parábola dos 8 talentos.
c( ). A parábola dos 5 talentos.
d( ). A parábola dos 20 talentos.

“Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais
sábio; ensina ao justo, e ele crescerá em
entendimento.” Provérbios 9.9

4 – Em (Mateus 25.5) temos a parábola
das 10 virgens. Onde encontramos 5
virgens prudentes e 5 virgens néscias. Ao
tardar o Noivo, as 5 virgens néscias
dormem... e o que acontece com as
prudentes?
a( ). Permanecem acordadas à espera do
Noivo.
b( ). As virgens prudentes dormem
juntamente com as virgens néscias. Ou
seja, todas adormeceram.
c( ). Ficam cochilando.
d( ). Ficam distraídas.
5 – O que é descrito na Bíblia como “a
raiz de todos os males”? (1 Timóteo 6.10)
a( ). O dinheiro.
b( ). O ódio.
c( ). O amor ao dinheiro.
d( ). O pecado.
6 – Qual o grau de parentesco entre
Mardoqueu e Ester? (Ester 2.7; Ester
2.15)
a( ). Eram primos.
b( ). Tio e sobrinha.
c( ). Eram irmãos.
d( ). Não eram parentes.
7 – O apóstolo Paulo, ao encontrar com
Cristo, caiu ao chão. Ele estava: (Atos 9:14)
a( ). A pé.
b( ). Montado em um cavalo.
c( ). Em um carro de boi.
d( ). A Bíblia não narra se ele estava a pé
ou utilizava um transporte.
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8 – Quando criança, para ser salvo,
Moisés foi colocado num cesto. Este
cesto foi colocado onde? (Êxodo 2.1- 5)
a( ). Na correnteza do rio Nilo.
b( ). Nos juncos, à beira do rio Nilo.
c( ). No lombo de um jumento.
d( ). Na porta do palácio de Faraó.

13 – Segundo a Bíblia, quando os magos
localizaram o menino Jesus, onde o
encontraram? (Mateus 2.11)
a( ). Em uma manjedoura.
b( ). Em uma casa.
c( ). Em um hotel.
d( ). Em um palácio.

9 – Absalão, filho de Davi, morreu
quando
ficou
pendurado...
(II
Samuel18.9; II Samuel18.14,15)
a( ). Pelos cabelos.
b( ). Pela cabeça.
c( ). Pelos braços.
d( ). Pelas pernas.

14- Quem foi sepultado por Deus em um
vale? (Deuteronômio 34:5-6)
a( ).
Elias.
b( ). Moisés.
c( ).
Enoque.
d( ). João Batista.

10 – Quem cortou os cabelos de Sansão?
(Juízes 16.19)
a( ). Dalila.
b( ). Um homem.
c( ). Outra mulher.
d( ). Ele mesmo.
11 – Segundo as Escrituras, quem virá
como um ladrão? (I Tessalonicenses 5.14)
a( ). O Senhor Jesus Cristo.
b( ). O Dia do Senhor.
c( ). O inimigo das nossas almas.
d( ). Os anjos de Deus.
12 – Quem lançou a vara diante de Faraó,
onde esta se transformou em uma
serpente? (Êxodo 7.10)
a( ). José.
b( ). Moisés.
c( ). Arão.
d( ). Abraão.

15- Quantas vezes o galo cantou quando
Pedro negou a Cristo? (Marcos 14:72)
a( ).
Uma vez.
b( ). Duas vezes.
c( ).
Três vezes.
d( ). Nenhuma vez.
16- Ao ser levado ao céu, o profeta Elias
foi subiu através de: (II Reis 2:1-13)
a( ).
Um carro de fogo.
b( ). Um redemoinho.
c( ).
Uma escada.
d( ). Uma corda.
17- Quem se tornou o primogênito entre
as 12 tribos de Israel (1 Crônicas 5:1,2):
a( ).
Rúben.
b( ). Judá.
c( ).
Judá.
d( ). José.
AVALIAÇÃO
PARA 70% ACERTOS = 12
SENDO 30% ERROS = 5
ALIANÇA INTERNACIONAL DE
IGREJAS NIPO-BRASILEIRAS
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