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 A2 1o Bimestre Matéria: Cid. Cristã 6o ano ___ 
 Professor(a):  Data:  Valor: 8,0 Nota: 

 Aluno(a): 
 Assinatura do responsável: 

“Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós”. (I Coríntios 5:7) 
 
 
 
 
 

 
 
1. Ao estudarmos em sala de aula sobre valores e princípios, desenhamos uma árvore que exemplifica 
a nossa vida. Essa árvore possui três partes principais: a raiz, o tronco e os frutos. Relacione cada parte 
com a GRAÇA, A FÉ E OS PRINCÍPIOS. Coloque em cada retângulo o que representa cada parte de 
acordo com o que falamos em sala de aula.  

 
 
2. A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS. Jesus usou a Bíblia para ensinar as pessoas em sua época. 
Naquele tempo eles não tinham a Bíblia como temos hoje, em forma de livro. Os escritos da época de 
Jesus eram escritos em: 
 

a) ( ) Papiro  
b) ( ) Pedras 
c) ( ) Papel 
d) ( ) Rolos de pergaminho  
 

Marque a única sentença correta.  
3. Descreva abaixo a definição de cada palavra:  
a) Bíblia _________________________________________________________________________ 
b) Inspirada ______________________________________________________________________ 
c) Testamento ____________________________________________________________________ 
e) Velho Testamento _______________________________________________________________ 
f) Novo Testamento ________________________________________________________________ 

INSTRUÇÕES 
– Leia com atenção as questões antes de responder. 
– É proibido o uso de corretivo. 
– Coloque seu nome completo. Prova sem nome não será corrigida. 
– A prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
– A leitura e interpretação das questões fazem parte da sua avaliação. 
– Escreva corretamente com ordem, capricho e letra legível. 
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4. A Bíblia começou a ser escrita há milhares de anos por pessoas que Deus separou. A maneira como 
foi escrito cada livro aconteceu de acordo com o jeito de escrever de cada tempo. Complete os espaços 
corretamente: 
Os __________________________________ foram escritos “em pedras” pelo próprio Deus e foram 
entregues a Moisés. Depois passou a ser escrito em _________________, que eram um tipo de papel 
feito de plantas, pois ainda não existia papel para escrever como existe hoje.  
 
Leia as afirmações abaixo e marque a única correta.  
 

a) ( ) A Bíblia foi escrita originalmente na língua portuguesa.  
b) ( ) A Bíblia foi escrita em três línguas: HEBRAICO – HEBRAICO E GREGO. 
c) ( ) A Bíblia foi escrita em Inglês e alemão 
d) ( ) A Bíblia foi escrita em chinês.  
 
5. Dê o significado do termo “EVANGELHO” e registre qual a relação dele com o princípio da ALIANÇA.  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
6. O Senhor Jesus usou uma arma muito poderosa para vencer o diabo durante a tentação no deserto, 
conforme registrado em Lc4. 1-4. Que arma foi essa? Marque abaixo a única afirmativa correta: 
 

a) ( ) O poder da mente 
b) ( ) Um hino de louvor 
c) ( ) A Palavra de Deus 
d ( ) Somente o Jejum 
 
7. As sentenças abaixo estão relacionadas junto com um princípio. Registre com suas palavras qual 
relação existe entre eles.  
a) A Palavra de Deus gera fé – SOBERANIA 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
b) A fé vem pelo ouvir – INDIVIDUALIDADE 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
c) Você precisa de fé para crescer em milagres – AUTOGOVERNO 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boa Prova! 

     
 


