
 

 

 
Leia o texto: 

ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO 

 

 
 

Caráter 
Caráter é uma marca que distingue uma pessoa de outra, pelo seu modo de ser, de sentir e de agir. 

Uma pessoa de caráter possui força de vontade, convicções e princípios firmes e se orienta por eles, tanto 
nas situações comuns como nas difíceis. 

É muito importante que uma pessoa tenha princípios e aja de acordo com eles. Porque aquele que 
muda de ideias e opiniões, conforme as circunstâncias, na sociedade e com os amigos, demonstram ter um 
caráter fraco. Parece um barco sem rumo ou uma Maria vai com as outras. 

Um bom caráter não surge por acaso. É fruto de uma conquista diária, de um trabalho contínuo e de 
uma vontade firme. É obra pessoal de cada um de nós. 

Para a formação de um bom caráter, concorre uma boa educação familiar, religiosa e escolar. 
Também têm grande 

influência as diversões e lazer, a vida ao ar livre, os jogos, as leituras formativas e o convívio com a 
sociedade. 

A pessoa sem caráter, sem princípios, torna-se vulgar. Já a de caráter escolhe um ideal e luta por ele 
para se realizar 

na vida. 
 

QUESTÃO 01 - De acordo com o texto, o que é caráter? 
 

(A) São princípios que distinguem uma pessoa de outra, pelo seu modo de ser, de agir, e de sentir. 
(B) É pessoa de princípios maldosos. 
(C) São pessoas luxuosas. 

(D) São pessoas mesquinhas e pretensiosas. 
 

QUESTÃO 02 - Observe a imagem ao lado. 

 
(A) A imagem representa um ato de respeito com o colega. 
(B) A imagem representa um ato de afeto e respeito pelo próximo. 
(C) A imagem representa um ato de desrespeito e falta de amor ao próximo. 
(D) A imagem representa um ato de amor ao próximo. 

 
QUESTÃO 03 - O Primeiro Mandamento foi reforçado várias vezes por Jesus. De acordo com a bíblia 
marque a alternativa que revela o primeiro mandamento de Deus. 
 
(A) Odiar as pessoas sob todas as coisas; 
(B) Amar a Deus sobre todas as coisas. 
(C) Cobiçar as coisas alheias. 
(D) Desrespeitar pai e mãe. 
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Leia o texto abaixo.  
 

O que é amar? 
 

Amar é sorrir para as pessoas. 

É gostar de ver os colegas 

contente. É consolar os que 

estão tristes; 

É  elogiá-los  quando merecem; 

É ficar amigo dos que não tem 

amigo; É perdoar aqueles que 

nos ofendem; 

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

QUESTÃO 04 - De acordo com a leitura do texto, o que é amar? 
 
(A) É xingar os amigos, e depois pedir desculpa; 
(B) É bater nos colegas e ficar chateado; 
(C) É perdoar, elogiar, ajudar, sorrir e consolar as pessoas. 
(D) É odiar e desprezar os animais. 

 
 

Leia o texto: 

O CLUBE DA FELICIDADE 

Jesus fundou o “Clube da Felicidade”. 
Era seu desejo que fossemos felizes, mesmo quando enfrentamos dificuldades e desapontamentos. Mas 
como alcançar a felicidade? Posição social? Amigos influentes? 
Jesus contou o segredo da verdadeira felicidade quando disse: 
Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres, pois o Reino do 
Céu é dele. Felizes os que choram, pois Deus os consolará. 

Felizes os humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. 
Felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele os deixará 
completamente satisfeitos. Felizes os que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá 
misericórdia deles também. 
Felizes os que têm coração puro, pois eles verão a Deus. 
Felizes os que trabalham pela paz entre as pessoas, pois Deus os tratará como 
seus filhos. Felizes os que sofrem  perseguição por fazerem  a vontade de Deus, 
pois o Reino do Céu é  deles. 

 
QUESTÃO 05 - Jesus disse: “Felizes os que são espiritualmente pobres”. O que isso quer dizer? 

 
(A) Os que não têm dinheiro e, por isso, pedem esmolas. 
(B) Aqueles que não têm inteligência para fazer grandes coisas. 
(C) Aqueles que reconhecem que são pecadores e precisam de Jesus. 
(D) Aqueles que são ricos e não precisam de Deus. 

 
QUESTÃO 06 - Os quadrinhos 1,3 e 4 das figuras abaixo, demonstram sentimentos de: 

 
(A) Maus tratos aos nossos semelhantes. 

(B) Respeito ao semelhante, principalmente aos idosos. 

(C) Desrespeito ao próximo. 

(D) Falta de amor ao próximo. 



Leia o texto abaixo: 

O Preço da Liberdade 

Era uma vez, um passarinho de gaiola cujo maior sonho era voar pelos céus infinitos. O 
pobrezinho havia nascido já em cativeiro, e nada conhecia além do seu pequeno poleiro. 

Todos os dias por entre as grades, sonhava com o que estaria para lá das nuvens. 
Num belo dia, após acordar e lavar as pernas olhou de relance para apreciar o amanhã e viu um 

cenário impressionante: as grades que o aprisionava já não estavam mais lá. 
Ficou a olhar muito admirado e, ao mesmo tempo, desconfiado, mas decidiu deitar a cabeça de 

fora para ver melhor, e depois uma pata, outra, bateram às asas o mais rápido que conseguiu. 
A princípio, foi subindo e não pode deixar de se entusiasmar com a visão da sua prisão a ficar 

cada vez mais longe, e como tudo lhe parecia pequeno assim visto de cima. Os humanos pareciam 
miniaturas! 

Decidiu então não olhar mais para trás, mas sim chegar às nuvenzinhas, perfurá-las e ultrapassá-las. 
Mas por suas asas serem muito pequenas e frágeis, subitamente o animalzinho começou a perder 

altitude. E por mais as abanassem, elas já não o levavam onde queria. A avezinha precisava descansar. 
Mas onde? Não havia nenhum pouso a li perto. 

Acabou desistindo e deixou-se levar até o solo. Ao chegar bem perto do solo, lembrou-se que 
não sabia como fazer para parar e, ao cair feriu uma asinha. Mais uma vez o destino o aprisionou, não 
com grades, mas ferindo-lhe a asa. 

Conto popular 
 
 

QUESTÃO 07 - O texto trata de um passarinho de gaiola por quê? 

(A) Ele não sabia voar. 
(B) Alguém o mantinha preso desde filhote. 
(C) Ele havia sido abandonado pelos pais. 
(D) Ele acreditava que era esperto. 

 
QUESTÃO 08 - Qual era o grande sonho daquele pássaro? 
 
(A) Ser o maior cantor da floresta 
(B) Encontrar seus pais verdadeiros 
(C) Voar pelos céus infinitos. 
(D) Ser grande. 

 
QUESTÃO 09 - Depois de cair, o pássaro acabou desistindo da sua liberdade e de seu sonho de voar, por 
quê? 
 
(A) Ele acreditava que o seu destino era viver como um prisioneiro. 
(B) Ele descobriu que não era um pássaro voador como outro qualquer. 
(C) Ele sentiu saudade de sua gaiola e ficou com medo da liberdade. 
(D) Ele era fraco por isso desistiu. 

 
QUESTÃO 10 - De acordo com a Bíblia, Páscoa também é: 
 
(A) Vida Nova. 
(B) Ovo de chocolate.  
(C) Carnaval.  
(D) Natal. 
 

  
 



QUESTÃO 11- É o Período de quarenta dias e tempo de preparação para a Páscoa. Essa afirmação se refere a 
 

(A) Semana Santa.  

(B) Quarentena.  

(C) Quaresma.  

(D) Fraternidade. 
 

QUESTÃO 12- Quando começa a Quaresma? 
 

(A)  Na quarta-feira de cinzas.  

(B) Na Páscoa.  

(C) No Carnaval.  

(D) Na Quinta-feira Santa. 
 

QUESTÃO 13- O período da Quaresma é reservado para 
 

(A) reflexão e diversão.  

(B) julgar as pessoas. 

(C) reflexão visando o crescimento espiritual.  

(D) desprezar o próximo. 
 

QUESTÃO 14- Na Quaresma, os cristãos são convidados a intensificarem na prática da oração e da 

penitência. Isto tem como objetivo 

 

(A) fazer as pessoas se tornarem mais desunidas. 
(B) Tornar as pessoas desumanas. 
(C) fazer de nós pessoas melhores e proporcionar o bem aos outros. 

(D) nos afastar de Deus. 

 
QUESTÃO 15 - É um evento religioso cristão que celebra a Ressurreição de Jesus Cristo. Qual das 

opções abaixo se refere a essa afirmação? 

 

(A) Culto.  

(B) Domingo de ramos.  

(C) Páscoa.  

(D) Jejum. 

 

QUESTÃO 16 - Como se chama a campanha que incentiva as pessoas a assumir seu compromisso de amor ao 
próximo? 

 

(A)  Campanha de Saúde.  

(B) Campanha da Fraternidade. 

(C) Campanha  contra a Dengue.  

(D) Campanha mundial de solidariedade. 

 

 
 
 
 

 



Leia o texto abaixo. 
 
 

O galo que logrou a raposa 

Um velho galo matreiro, percebendo a aproximação da raposa, empoleirou-se numa árvore. A raposa, 

desapontada, murmurou consigo: “Deixa estar, seu malandro, que já te curo!...” E em voz alta: 

-- Amigo, venho contar uma grande novidade: acabou-se a guerra entre os animais. Lobo e cordeiro, 
gavião e pinto, 

onça e veado, raposa e galinha, todos os bichos andam agora aos beijos, como namorados. Desça desses 

poleiros e venha receber o meu abraço de paz e amor. 

-- Muito bem! –exclamou o galo. Não imagina como tal notícia me alegra! Que beleza vai ficar o 
mundo, limpo de 

guerras, crueldades e traições! Vou já descer para abraçar a amiga raposa, mas... como lá vem vindo 

três cachorros, acho bom esperá-los, para que eles também tomem parte da confraternização. 

Ao ouvir falar em cachorros, dona raposa não quis saber de histórias, e tratou de pôr-se a fresco, 
dizendo: 

-- Infelizmente, amigos Có-ri-có-có, tenho pressa e não posso esperar pelos amigos cães. Fica para 

outra vez a festa, sim? Até logo. 

E rapou-se. 

Com esperteza, - esperteza e meia. 
 

QUESTÃO 17 – Na frase, “ Amigo, venho contar uma grande novidade: acabou-se a guerra entre os animais”, a 

intenção da raposa foi 

(A) enganar o galo. 

(B) amedrontar o galo. 

(C) cozinhar o galo. 

(D) fazer amizade com o galo. 
 

QUESTÃO 18 - Ao dizer “Que beleza vai ficar o mundo, limpo de guerras, crueldades e traições!” – o galo se 

refere às:  

(A ) desavenças ocorridas entre os homens. 

(B) brigas entre ele e a raposa. 

(C)a esperteza cometida pela raposa em relação a seus amigos. 

(D)desavenças ocorridas no reino animal. 
 

QUESTÃO 19 - A responsabilidade é essencial à vida humana. Quem não assume suas responsabilidades 

degrada-se como pessoa. E quando os membros de uma sociedade não são responsáveis, todos sofrem, 

embora uns mais que outros. Partindo dessa afirmação, marque a opção que caracteriza a 

responsabilidade. 

 
(A) esquecer parte do material escolar em casa.  
(B) deixar desordens para terceiros arrumarem. 
(C) cumprir as tarefas sem ser mandado.  
(D) abandonar as tarefas pela metade 

 
OBS: Enviar foto das respostas para o e-mail: portuguesdani.cepmg@gmail.com com seu nome, série e 
turma. 
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