
Turma:  7°  

Professor: Maria Aparecida França                Conteúdo: Ensino Religioso 
 

 

Gabarito do PET 3 

 

Semana 1 

 

1- 

Entidade espiritual é qualquer forma de espírito – substância incorpórea e consciente 

de si mesma. É uma entidade sobrenatural como os anjos e demônios, como também 

os entes imaginários, como os duendes 

Mantra é um hino do hinduísmo e budismo, que é dito de forma repetida e tem como 

objetivo relaxar e induzir um estado de meditação em quem canta ou escuta. Um 

mantra é definido como um instrumento de pensamento 

Hierarquia é a ordenada distribuição dos poderes com subordinação sucessiva de uns aos 

outros, é uma série contínua de graus ou escalões, em ordem crescente ou decrescente, 

podendo-se estabelecer tanto uma hierarquia social, uma hierarquia urbana, militar, 

eclesiástica etc. 

Escapulário é um objeto símbolo da religião cristã católica, que consiste em duas imagens, 

uma do Sagrado Coração de Jesus Cristo e outra de Nossa Senhora, e possui o significado de 

"proteção" física e espiritual. 

Devoção (do latim devotione) é dedicar-se a algo, muitas vezes na esfera religiosa. Neste 

último sentido, o termo comumente refere-se a práticas religiosas onde há encontro com a 

divindade privilegiadamente através da fé, mesmo quando há o uso da razão. 

 Transe  Transe é um estado alterado de consciência. É protótipico das religiões chamadas 

mediúnicas, ou seja, aquelas práticas religiosas em que há uma manifestação corpórea do 

metafísico, de uma entidade ou divindade ,mas também visto em todas as religiões. 

Teologia  refere-se ao ramo da teologia cristã que tenta teologicamente e biblicamente avaliar 

os fenômenos de religiões. Três importantes escolas dentro deste campo são pluralismo, 

inclusivismo, e exclusivismo. 

 Contrição é substantivo feminino Arrependimento; sentimento de remorso, de culpa pelos 

pecados cometidos ou por ofensas contra Deus  

Litúrgico adjetivo Relativo à liturgia, ao conjunto de elementos ou práticas inerentes ao culto 

religioso 
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Lótus: No simbolismo budista, o significado mais importante da flor de lótus é pureza do corpo 

e da mente. A água lodosa que acolhe a planta é associada ao apego e aos desejos carnais, e a 

flor imaculada que desabrocha sobre a água em busca de luz é a promessa de pureza e 

elevação espiritual 

 

Semana 2 

1-Considerando o texto que você acabou de ler e o que você já estudou sobre as formas que as 

religiões 

utilizam para ter contato com seu(s) deus(es), marque V para as alternativas verdadeiras e F 

para as falsas. 

(   V  ) Os oratórios contêm imagens de santos católicos. Por isso, sua presença pode ser 

considerada um símbolo que aproxima o religioso de Deus ou do seu santo de devoção. 

(    F ) Os símbolos religiosos são a única forma utilizada pelas religiões para buscar contato 

com seu(s) deus(es). 

(   V ) A música, as palavras, os gestos e os símbolos são elementos que podem estar presentes 

nas tradições religiosas, como forma de comunicação entre o ser humano e seu(s) deus(es). 

( F    ) Se uma música é sagrada para uma religião, ela pode ser utilizada por qualquer outro 

grupo religioso em seu culto. 

(   V ) A presença dos oratórios no Brasil se deve à influência do cristianismo católico, pois esta 

era a  religião dos colonizadores portugueses. 

(  V   ) Os oratórios eram importantes nas práticas religiosas durante o período colonial. 

(  F   ) Os oratórios atrapalhavam a prática religiosa da população, pois impediam que eles 

fossem  prestar seu culto a Deus em uma igreja. 

2- 

R-Sim. Por quê o que vale é a intenção espiritual. 

 

b)  

R- Muitas  pessoas  evitam irem presencialmente em todas as cerimônias religiosas. 

 

c) R- Em comum a dificuldade de estarem presentes nas igrejas 

 

d)  

R= Batismo, eucaristia 

 

3- 



a) A música fala de uma forma triste de estar perto de Deus: “Se eu quiser falar com Deus 

Tenho que aceitar a dor” 

b) Não.Tem religiões que prega um Deus de alegria. 

c) Alegria. Pois se não for alegria,torna-se ruim,penoso. 

 

Semana 3 

1- 

a) A filha formou e homenageou a mãe usando um uniforme de faxineira,porquê a mãe dela 

era faxineira,e  a ajudou a custear os estudos. 

b) Os filhos é que dão sentido para ela viver. 

c) Não é fácil,pois o salário é pouco,e os custo de vida está muito alto,principalmente 

alimentos. 

d) O amor. 

2- 

a) a) Nesse quadrinho, os personagens da Turma da Mônica estão falando sobre suas religiões.  

Marque as alternativas verdadeiras com relação ao papel da religião na vida das pessoas.  

(   * ) A religião de uma pessoa pode influenciar sua mística pessoal, ou seja, o sentido que  ela 

atribui à vida.  

(    *) Todas as pessoas possuem uma mística pessoal.  

(   * ) Nem todos terão uma experiência mística, mas a espiritualidade é acessível a todas  as 

pessoas.  

( *  ) A espiritualidade também oferece sentido à vida, sem a necessidade de vínculo à uma  

religião.  

( ) Só é possível encontrar sentido para a vida na religião 

 

b)  Carreira profissional, cuidar do corpo, família 

 

2- 

a) Soltar a minha voz, Vou sangrando, Quando eu abrir a minha garganta 

b)  Mesmo com sofrimento o autor expressa o seu amor,o seu jeito de se aproximar  ao 

espiritual. 

 

 

Semana 4 



1- 

a) esse será o dia quando todos os filhos de Deus poderão cantar com um novo 

significado: 

b) dia “todos os vales serão elevados, todas as montanhas e encostas serão nive- 

ladas; os lugares mais acidentados se tornarão planícies e os lugares tortuosos se 

tornarão retos e a glória do Senhor será revelada e todos os seres a verão 

conjuntamente”. 

c) Eu tenho um sonho que um dia o estado do Alabama, com seus racistas cruéis, cujo 

governador cospe palavras de “interposição” e “anulação”, um dia bem lá no Alabama 

meninos negros e meninas negras possam dar-se as mãos com meninos brancos e 

meninas brancas, como irmãs e irmãos. 

 

2- A partir da leitura do texto e do que você já aprendeu sobre mística e 

espiritualidade, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. 

(    V ) As religiões de matriz africana têm uma visão mística da natureza, pois vêm seus 

elementos como os próprios orixás. 

(  V   ) A preservação do meio ambiente é importante, nas religiões afro-brasileiras, 

porque ela é a preservação de algo sagrado, especial, com mais valor que o 

simplesmente material. 

(  F   ) A visão capitalista dos recursos naturais é completamente compatível com a 

visão mística das religiões afro-brasileiras. 

(  F   ) De acordo com a fala da ialorixá, as cidades são o melhor lugar para se viver, pois 

distanciam as pessoas da natureza. 

(  V   ) Nas religiões de matriz africana, é necessário que o ser humano se aproxime da 

natureza, pois ela é sagrada. 

3- a) Senhor Irmão Sol, pela irmã lua, pela irmã água, irmão fogo, a mãe terra 

b) E suportam enfermidade e tribulação.  

Bem-aventurados aqueles que as suportarem em paz, 

Porque por ti, Altíssimo, serão coroados. 

c) Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a morte corporal 

4- a) Cresce o interesse pela leitura dos místicos; as espiritualidades orientais 

começam a ganhar, cada vez mais, expressão. Tudo isso revela que é preciso algo a 

mais, para que nos realizemos como pessoa. Esse é o papel da mística e do exercício da 

espiritualidade que, para a tradição cristã, encontra seu porto em Deus. 



b)  A espiritualidade está sendo sempre mais pesquisada em sua relação com a saúde 

mental,saúde física,bem estar geral. Muitos preferem a espiritualidade do que a forma 

mística. 

c) Sou mais espiritual do que mística(o).E respeito todos que escolhem ser espirituais 

ou místicos. 

Semana 5 

1 – Marque a alternativa verdadeira acerca dos Direitos Humanos. 

a) Os Direitos Humanos são uma organização que protege bandidos. 

b) Os Direitos Humanos são aplicáveis apenas a pessoas ricas. 

c) Os Direitos Humanos foram criados para beneficiar algumas categorias de pessoas. 

d) Os Direitos Humanos são universais, ou seja, são assegurados a todas as pessoas. 

 

2 – Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. 

(   V) A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada para evitar que outras tragédias 

acontecessem, como a que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. 

(F   ) Os Direitos Humanos são garantidos apenas a pessoas que vivem nos Estados Unidos e na 

Europa. 

(   F) Os Direitos Humanos são um grupo de executivos que verifica se os presidiários estão 

tendo conforto adequado. 

(V   ) Os Direitos Humanos são garantidos a qualquer ser humano, não importando sua classe 

social,etnia, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante 

que possa diferenciar os seres humanos. 

(   V ) Todos os países que são signatários da ONU devem garantir que, em seus territórios, os 

Direitos Humanos sejam respeitados. 

( F   ) No Brasil, os Direitos Humanos são plenamente respeitados. 

3 - 

a)R- Sim,quando prenderam injustamente e torturaram os irmãos Naves em Araguari, sem 

investigar plenamente os fatos.  

b)  R-Por que alguns o seres humano não cumpre as leis,e também não tem amor,respeito 

pelos o outro. 

4- a)  R-Não 

b) R-Por causa da pobreza, a miséria,da falta de informação, o desrespeito as crianças e ser 

humano em geral. 

c)-Direito à educação=Sem educação não conseguimos viver dignamente, não saberemos 

como reivindicar nossos Direitos, e cumprir nossos deveres. 

 



Semana 6 

1 – Vamos testar sua compreensão do texto? 

a)  Havia praias específicas para brancos e negros, e limites até para a utilização de banheiros e 

bebedouros. Também proibiam o casamento inter-racial.  

b) Ainda jovem, Mandela se mudou para Joanesburgo e graduou-se em Direito e Arte. Nessa 

época, ele começou a frequentar as reuniões do Congresso Nacional Africano (CNA), 

movimento contrário ao apartheid. Mediante todas as injustiças, perseguições e massacres 

que ocorriam contra a população negra, Mandela foi se envolvendo cada vez mais na 

militância em favor de seu povo. 

c) Porém, em 1962, ele foi condenado e permaneceu preso por 27 anos, até 1990. 

d)Mesmo encarcerado em terríveis condições, que incluíam trabalhos forçados e isolamento, 

Mandela não deixou de escrever e lutar pelos direitos humanos. 

e) Três anos depois, de Klerk e Mandela, foram agraciados com o prêmio Nobel da Paz por sua 

luta pelos direitos civis e humanos no país. Mandela ainda ganhou o título de “Pai da Pátria” 

da moderna nação sul-africana. Depois disso, foi eleito presidente em 1994 e governou até 

1999. 

2 – A história de Mandela pode ser apontada como um exemplo de espiritualidade?  

Sim, exemplifica amor pelos semelhantes, e isto aproxima de Deus, do amor, do bem. 

4 – Os direitos humanos são uma importante ferramenta de proteção a qualquer 

cidadão no mundo, e se as lideranças são comprometidas com estes direitos, a nação 

prospera mais tranquilamente, na paz entre todos. 

 

 

 

 

 

  


