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Avaliação de Ensino Religioso 

 
Jesus falava por parábolas para explicar verdades complexas de uma forma simples. Ele 

usava parábolas para responder a perguntas e tirar dúvidas. Era um método de ensino muito 
comum no tempo de Jesus. 

Em suas parábolas, Jesus usava figuras que seus ouvintes entendiam: comida, 
casamento, a relação entre um pai e um filho... Essas histórias simples explicavam realidades 
difíceis de entender, como a salvação e o Reino de Deus. Assim, até a pessoa mais simples 
poderia entender o evangelho. Por meio de suas parábolas, Jesus tornou o caminho da 
salvação acessível a todos. 
  
    Sobre a parábola “A oferta da viúva pobre”, marque a resposta correta. 
 
    Qual foi a oferta da pobre viúva? (1,0) 
 

  
 
 
 

 
2) Para Jesus, quem ofertou mais, os ricos ou a viúva? Por quê? (1,0) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  Na parábola “Uma casa sobre a rocha”, Jesus nos ensinou sobre aqueles que são 
considerados sábios e aqueles que são considerados sem sabedoria. 
 
3) – Qual casa é construída com sabedoria? (1,0) 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Alimentos Duas moedinhas Roupas Brinquedos 

Nota 



 

4) – Qual casa é destruída facilmente pela tempestade? (1,0) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
       Registre o que você aprendeu sobre a parábola do “Filho Pródigo”, respondendo às 
seguintes perguntas:  
 
 
5) – Qual dos dois filhos pediu a parte de sua herança ao pai? (1,0) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
6) – Conte como viveu o jovem distante do seu pai. (1,0) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7) – Quando ele retornou à casa do seu pai, como ele pediu para ser tratado por ele? Qual foi 

a atitude do pai ao receber seu filho de volta? (1,0) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8) – Você acha que o caminho de Jesus é bom? Justifique a sua resposta. (1,0) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

9) – Vive no caminho de Jesus aquele que: (1,0) 

 

(    ) faz fofoca dos outros.                           (    ) é obediente aos pais. 

(    ) é grosseiro com as pessoas.                (    ) ajuda quem está precisando. 

 

10) – Circule as palavras que nos fazem aproximar de Jesus. (1,0) 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bom trabalho! 


