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Avaliação de Ensino Religioso 

 

Que é amar? 

 

Amar é sorrir para as pessoas. 

É gostar de ver os colegas contentes. 

É consolar os que estão tristes; 

É elogiar quando merecem; 

É ficar amigo dos que não têm amigos; 

É perdoar aqueles que nos ofendem; 

Amar é gostar de viver, amar é gostar de si mesmo, amar é crescer! 

 

1) De acordo com a leitura do texto, assinale a alternativa que corresponde à seguinte 

pergunta: que é amar? (1,0) 

a) (    ) Xingar os amigos e, depois, pedir desculpa. 

b) (    )  Bater nos colegas e ficar chateado. 

c) (    ) Perdoar, elogiar, ajudar, sorrir, consolar as pessoas. 

d) (    ) Odiar, desprezar os animais. 

 

   Deus enviou os mandamentos a seu povo num momento de grandes dificuldades. O povo 

brasileiro também enfrenta dificuldades e precisa vencê-las.  

 

2) Numere os itens abaixo de acordo com a legenda. (1,0) 

1- Dificuldades do povo brasileiro 

2- O que o povo brasileiro precisa pra vencer suas dificuldades: 

Nota 



 

(    ) solidariedade e justiça 

(    ) baixos salários  

(    ) falta de moradia 

(    ) exploração no trabalho 

(    ) trabalho para todos 

(    ) sinceridade e honestidade 

(    ) desemprego  

(    ) fome  

(    ) falta de assistência médica 

(    ) crianças abandonadas 

(    ) amor ao próximo 

 

3) Complete as frases com as palavras do quadro a seguir. (1,0) 

 

 

a) Com os _________________________ podemos cultivar grandes amizades. 

b) É muito importante que, quando uma pessoa fala, a outra saiba ______________________. 

c) Jesus Cristo nos ensinou em suas atitudes vários valores para praticarmos como o  

________________________ e o _____________________. 

 

4) Qual dessas mãos pertence a uma pessoa justa? (1,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vizinhos – amor – respeito – ouvir 

 



   

   Complete:  

 Se todas as mãos fossem iguais à que você escolheu, o mundo seria __________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5) Jesus nos ensinou muitos valores! Preencha os quadros abaixo, escrevendo seis deles: (1,0) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Escreva quatro atitudes que expressam como devemos nos comunicar com nosso próximo: 
(1,0) 
 
 _____________________________________ 
 
 _____________________________________ 
 
 _____________________________________ 
 
 _____________________________________ 
 
 

7) Em Mateus 6, 19-23, Jesus disse: “Onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração.”  

    Em sua opinião, os bens materiais são o que há de mais importante em nossa vida? Por 

quê? (1,0) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

8) Explique quem são os profetas. (1,0) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9) Qual era a missão dos profetas? (1,0) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10) Em nossa vida, precisamos encorajar as pessoas, dar-lhes esperança, animá-las.  

      Escreva um exemplo de como você pode agir como profeta. (1,0) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                Boa avaliação! 


