
 

ATIVIDADE AVALIATIVA 1° BIMESTRE 6° ANO 2020 

DISCIPLINA: Ensino Religioso 

PROFESSORA Jovana Machado Lourenção 

 

Objetivo:  Reconhecer o papel e a função da tradição escrita na preservação de memórias, acontecimento 

 

 e ensinamentos culturais e religiosos; 

 

Após ler e refletir sobre a problemática abordada nos textos, responda: 

  

1) O mito de criação do girassol pertence a qual cultura? 

a) (  ) Grega 

b) (  ) Chinesa 

c) (  ) Brasileira 

 

2) Quem era Clície? 

a) (  ) Era uma ninfa aquática apaixonada por Apolo que era o Deus do sol. 

b) (  ) Era o Deus do Sol. 

c) (  ) Foi sempre um girassol. 

 



 

 

 

3) O que Apolo fez à Clície? 

a) (  ) Apolo não correspondeu ao amor de Clície. 

b) (  ) Apolo correspondeu ao amor de Clície. 

c) (  ) Apolo transformou Clície em girassol. 

 

4) Apenas o sol importava para Clície, pois este representava o seu amor por Apolo. Ficou a contemplá-lo 

desde o amanhecer até ao anoitecer. Assim, o que houve com Clície? 

a) (  ) Seus pés enraizaram no chão e seu rosto tornou-se uma flor que gira sobre sua própria haste, voltada 

sempre para o sol, tornando-se assim um girassol. 

b) (  ) Então, ela ficou debilitada e durante nove dias ficou sentada no chão frio, se alimentando de suas 

próprias lágrimas e do orvalho. 

c) Tornou-se uma planta qualquer. 

 

VOCÊ PERCEBEU QUANTO DE MISTÉRIO HÁ NO MITO DE CRIAÇÃO DO GIRASSOL?  

 

Cada povo, em suas diferentes religiões, tem sua própria forma de expressar, registrar, guardar e transmitir 

o entendimento sobre o sagrado. Esses ensinamentos podem ser por meio de livros, histórias contadas, músicas, 

danças, poesias, pinturas, desenhos, esculturas ou outras formas. Sendo assim, os textos sagrados podem ser orais, 

escritos, pictóricos ou de outros modos.  

 A religião, independente da forma como expressa o sagrado e as práticas que realizam em seus rituais, 

procura organizar a vida da pessoa religiosa, por isso os grandes acontecimentos religiosos são revividos por meio 

dos rituais que, tanto nos textos orais como nos escritos, expressam suas crenças e fé. Então, conheceremos alguns 

desses acontecimentos religiosos, numa aventura através de mitos expressos nos textos sagrados orais e escritos. 

 

5) De que modo os ensinamentos das diversas religiões podem se apresentar? 

a) (  ) Por meio de livros, histórias contadas, músicas, danças, poesias, pinturas, desenhos, esculturas ou 

outras formas.  

b) (  ) Por meio de livros, histórias contadas, músicas, danças, poesias e pinturas apenas. 

c) (  ) Por meio da Bíblia Sagrada e do Alcorão apenas. 

 

6) Complete conforme o texto: 

 

Sendo assim, os textos sagrados podem ser _______, ___________, _______________ ou de outros modos. 

 

a) (  ) Escritos e pintados apenas. 

b) (  ) Orais, escritos e pictóricos. 

c) (  ) Apenas escritos e orais. 

 

7) A religião procura organizar a vida da pessoa religiosa, por isso os grandes acontecimentos religiosos 

são revividos por meio dos rituais que expressam suas crenças e fé. Esses rituais são registrados 

tanto____________________________________________: 

a) (  ) Nos textos orais como nos escritos. 

b) (  ) Nas pinturas como nos desenhos. 

c) (  ) Na Bíblia Sagrada como nos Vedas. 

 

O QUE OS MITOS TÊM A VER COM OS TEXTOS ESCRITOS?  

 

A expressão oral é uma das primeiras formas do processo de transmissão acerca do sagrado que é passada 

de geração a geração, ou seja, os mais velhos ensinam os mais novos. Esses ensinamentos estão ligados aos mitos 

de criação do mundo, do homem, de explicações sobre os acontecimentos da vida, dos fenômenos naturais, da 

origem divina e da vida em sociedade. Ainda hoje encontramos tradições religiosas que mantém seus ensinamentos 

a respeito do sagrado somente pela oralidade, como, por exemplo, nas culturas indígenas, africanas e outras. Muitas 

dessas narrativas orais sobre os acontecimentos religiosos, em algumas tradições, foram compilados em textos 

escritos transformando-se em livros sagrados, tais como a Bíblia, o Alcorão, a Tora, os Vedas etc. Sendo assim, 

alguns mitos que antes eram expressos na oralidade foram transformados em textos escritos.  



 

8) Quando a transmissão acerca do sagrado é passada de geração a geração, chama-se: 

a) (  ) Expressão oral. 

b) (  ) Expressão artística. 

c) (  ) Expressão poética. 

 

JULQUE AS AFIRMAÇÕES DAS QUESTÕES 09 E 10 EM CERTO OU ERRADO: 

 

9) Muitas narrativas orais sobre os acontecimentos religiosos, em algumas tradições, foram compilados em 

textos escritos. Mas há algumas culturas que ainda transmitem seus ensinamentos religiosos apenas pela 

oralidade.  

a) (  ) Certo. 

b) (  ) Errado. 

 

10) São exemplos de livros sagrados Bíblia, o Alcorão, a Tora e os Vedas. 

a) (  ) Certo. 

b) (  ) Errado. 

 

 

 


