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# Leia o texto abaixo e em seguida responda as questões 1 e 2 

 

O QUE SÃO PRINCÍPIOS 

 

Princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou 

instituição. 

A conceituação dos princípios está relacionada ao começo ou início de algo. São os pontos 

considerados iniciais para um determinado assunto ou questão. O termo tem origem do latim principĭum, 

que significa “origem", "causa próxima", ou "início”. 

Os princípios também podem estar associados às proposições ou normas fundamentais que norteiam 

os estudos, sobretudo os que regem o pensamento e a conduta. Como exemplo temos: princípios da Física, 

os princípios da Contabilidade, os princípios do Direito, etc. 
https://www.significados.com.br/principios/ 

 

01. Com base no texto a cima, relacione o papel da cosmovisão cristã aos princípios, marcando a 

opção correta: 

a). Os princípios são valores mutáveis de Deus, estão na origem de todo o Seu pensamento e ações! Por 

isso como Deus é o mesmo ontem e hoje, os seus valores também são mutáveis.  

b). A aplicação dos princípios, não geram repercussões no mundo natural, sendo facultativas (escolhas) 

para os indivíduos. 

c). Os princípios são valores imutáveis de Deus, estão na origem de todo o Seu pensamento e ações! Por 

isso como Deus é o mesmo ontem e hoje, os seus valores também são imutáveis.  

d). A origem dos princípios emana da vontade coletiva popular, e como a voz do povo é a voz de Deus, 

então o Criador determinou que esses princípios deveriam ser gerais, e aplicados a todos. 

e). NDA. 

 

02. Como já estudamos existem deveres morais e valores morais, relacione-os aos princípios cristãos. 

a). Nenhum dos dois possuem ligação direta com os princípios cristãos da palavra de Deus, haja visto que 

os princípios cristãos são muito mais elevados. 

b). Ambos são emanados dos princípios cristãos, pois em Deus temos a origem dos valores e dos princípios 

que norteiam as leis dos homens. Destarte, os deveres e valores morais são superiores aos de Deus, haja 

visto que são imposições e padrões sociais. 

c). Ambos são emanados dos princípios cristãos, pois em Deus temos a origem dos valores e dos princípios 

que norteiam as leis dos homens. Os valores morais são impositivos (obrigatórios), enquanto os deveres 

morais são facultativos (escolhas), mas que muitas vezes são norteados por princípios da palavra de Deus.  

INSTRUÇÕES 

– Leia com atenção as questões antes de responder. 

– É proibido o uso de corretivo 

– Coloque seu nome completo 

– A prova deve ser feita à caneta 

– A leitura e interpretação das questões fazem parte da sua avaliação 

– Escreva corretamente com ordem e capricho 
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d). Somente os valores morais são correspondentes aos princípios cristãos, uma vez que eles são positivados 

em lei, e, portanto, devem ser apreciados por todos. 

e). NDA. 

 

03. Faça a análise da imagem abaixo e em seguida, realize a leitura do versículo bíblico ao lado para 

assinar a opção que corresponde a ambos: 

“Porque dEle, e por Ele, e para Ele, são 

todas as coisas; glória, pois, a Ele 

eternamente. Amém.” (Romanos 11:36) 

 

a). Corresponde ao princípio da liderança, 

pois Deus é grande líder e autor da vida. 

b). Aplica-se ao princípio da soberania, 

pois Deus está a cima de todos, e a sua 

ciência e poder não se pode comparar. 

c). Caracteriza a honra, pois somente Deus 

é digno de honra e louvor  

d). Representam o princípio da mordomia, 

em que Deus é o responsável pela 

administração de toda a vida.  

e). O princípio de caráter, pois o Senhor 

criou todas as coisas a seu próprio gosto. 

 

04. Observe o quadro com a imagem abaixo e em seguida, realize a leitura do versículo bíblico ao 

lado para assinar a opção que corresponde a ambos: 

“Porque assim como em um 

corpo temos muitos membros, 

e nem todos os membros têm a 

mesma operação. Assim nós, 

que somos muitos, somos um 

só corpo em Cristo, mas 

individualmente somos 

membros uns dos outros.” 

(Romanos 12:4-5). 

a). Caráter. 

b). Soberania. 

c). Liderança. 

d). Mordomia. 

e). Individualidade. 

 

 

05. Relacione o texto que já estudamos: “A importância de ser ter alvos na vida”, e em seguida 

assinale a alternativa que melhor se aplica a frase entre aspas. 

a). Não tem relevância, pois muitas pessoas conseguiram alcançar grandes patamares sem traças metas. b). 

Simplesmente incabível, pois não temos controle da nossa vida, muito menos do amanhã. Assim sendo, 

trata-se de muita presunção humana querer traçar o futuro. 

c). Isso é relativo, pois muitas vezes quando erramos o alvo somos atingidos por uma grande frustação. 

Logo, a propositura de alvos para a vida consiste numa espada de dois gumes.  

d). Os alvos servem como um norte aonde queremos chegar, permitindo que possamos ter foco e 

persistência para atingirmos nossos objetivos. 

e). NDA. 
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06. A imagem abaixo faz uma ilustração de Jesus Cristo saindo do sepulcro após a sua ressureição, e 

ao lado a seguinte ordem: fica em casa! Com relação a presente pandemia causada pelo novo corona 

vírus, e a sua grande calamidade em todo o mundo. Relacione-a com o princípio da Soberania de 

Deus, marcando a opção correta: 

a). Trata-se de um castigo de Deus a 

humanidade por ter se afastado das 

suas ordenanças. 

b). Caracteriza a vingança de Deus 

contra os pecadores, que de modo 

algum se arrependem de seus erros. 

c). Não corresponde a vontade de 

Deus, uma vez que Ele desconhecia 

os resultados causados por esse vírus. 

d). Deus é bom, e a sua vontade para 

a humanidade é boa e não 

corresponde a esse caos promovido 

pela corona vírus. Portanto, a Covid-

19 não pode ser imputada a Ele.  

e). NDA. 

 

 

 

 

 

Boa prova! Deus te escolheu para participar dessa escola! 

 

 


