
 

 

 

          

ATIVIDADE AVALIATIVA 1° BIMESTRE 7° ANO 2020 

           DISCIPLINA: Ensino Religioso 

 

Professora: Jovana Machado Lourenção 

 

OBJETIVO:  Identificar princípios éticos e valores morais em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida, 

discutindo como podem influenciar condutas pessoais e práticas sociais; 

 

TEXTO 1 
OS PILOTOS SUICÍDAS 

 “Kamikaze” foi o nome atribuído aos pilotos de 

aviões japoneses que, carregando explosivos, promoviam 

ataques suicidas contra os navios, principalmente os 

porta-aviões, dos Aliados, em especial os estadunidenses. 

A maioria dos ataques de Kamikazes ocorreu no ano de 

1944, ou seja, nos últimos momentos da Campanha do 

Pacífico na Segunda Guerra Mundial. A religião oficial 

do Japão, Xintoísta, considerou os Kamikazes como 

guardiões da pátria. 

Assim como os homens-bombas, a quem são 

prometidas regalias pós-morte, os Kamikazes também 

seguiam um manual que recomendava aos pilotos 

“transcender a vida e a morte”, eliminando todos os 

pensamentos sobre essas questões. 

O suicídio como enobrecimento surgiu na 

antiguidade japonesa. Os chefes poderosos dos primeiros clãs guerreiros, em seus enterros, eram acompanhados pelo 

enterro compulsório dos parentes; um costume também registrado na Babilônia, na Índia e na China. A prática durou 

até o século V, quando o rei Suinin aboliu-o, substituindo familiares vivos por estátuas de terracota. Entretanto, o 

junshi — acompanhamento voluntário na morte — continuou. Os sentimentos que uniam o senhor e seus servidores, 

suserano e vassalos, o imperador e seus oficiais, o apego de homem para homem forjado em combates, era intenso. 

(Adaptado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEXTO 2 

DIA DA NÃO VIOLÊNCIA: O QUE APRENDEMOS COM MAHATMA GANDHI 

As suas ideias continuam poderosas. 

Ana Beatriz Rosa 01/03/ 2020:08pm  

O dia 30 de janeiro é conhecido como o Dia da Não Violência. 

Criada pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 2007, a data é 

uma homenagem ao líder pacifista Mahatma Gandhi. Ele foi assassinado 

neste mesmo dia, em 1948. 

Mohandas K. Gandhi nasceu em Porbandar, no interior da Índia, 

em 1869. Ainda em vida, ele recebeu o título de Mahatma de seus 

seguidores, que significa "grande alma". Gandhi foi o responsável pelo 

movimento de emancipação do país e da luta em defesa dos direitos 

humanos. A sua estratégia era conhecida pela resistência pacífica e a não 

cooperação com as autoridades. 

Por meio da desobediência civil das leis consideradas injustas, 

Gandhi ficou conhecido ao redor do mundo na defesa da não violência 

em lutas sociais. Ele também era adepto do jejum como forma de protesto 

e a sua figura influenciou as comunidades muçulmanas e hindus da Índia. 

Porém, foi justamente por tentar atenuar a tensão entre as 

comunidades religiosas que Gandhi foi assassinado por um hindu radical 

em Nova Déli. As disputas entre os dois grupos persistem e resultaram no Estado do Paquistão. 

Em homenagem aos 70 anos da morte do pacifista, listamos dez ideias de Gandhi que continuam extremamente 

poderosas: 

1. Violência é criada por desigualdade, a não violência pela igualdade. 

2. A prisão não são as grades, e a liberdade não é a rua; existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma 

questão de consciência. 

3. Não há caminho para a paz. A paz é o caminho. 

4. Há riqueza bastante no mundo para as necessidades do homem, mas não para a sua ambição. 

5. Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, 

estraga toda a nossa vida.  

6. Você não deve perder a fé na humanidade. A humanidade é um oceano. Se algumas gotas do oceano estão 

sujas, o oceano não se torna sujo. 

7. Temos de nos tornar a mudança que queremos ver. 

8. O amor nos ensina a ter, para a fé dos demais, o mesmo respeito que se tem pela própria. 

9. O fraco nunca perdoa. O perdão é a característica do forte. 

10. A felicidade existe quando o que você diz, pensa e faz estão em completa harmonia. 

 

Após a leitura reflexiva dos textos, responda as questões a seguir: 

 

01. O que foram os Kamikazes? 

a) (  ) Pilotos de aviões estadunidenses. 

b) (  ) Homens-bombas. 

c) (  ) Pilotos de aviões japoneses. 

 

02. O que faziam os Kamikazes? 

a) (  ) Seguiam um manual que recomendava aos pilotos “transcender a vida e a morte”. 

b) (  ) Promoviam ataques suicidas contra os navios, principalmente os porta-aviões, dos Aliados, em especial 

os estadunidenses. 

c) (  ) Eram acompanhados pelo enterro compulsório dos parentes. 

 

03. Em que período ocorreram os ataques dos Kamikazes? 

a) (  ) Ocorreu no ano de 1945 apenas. 

b) (  ) Durante a Segunda Guerra Mundial. 

c) (  ) Apenas nos últimos momentos da Campanha do Pacífico. 

 

 



04. O suicídio como enobrecimento surgiu na antiguidade japonesa. O que faziam os parentes dos chefes 

poderosos dos primeiros clãs guerreiros? 

a) (  ) Guardavam luto por sete dias. 

b) (  ) Cometiam suicídio. 

c) (  ) Ofereciam ao falecido estátuas de terracota deles próprios. 

 

05. Para a ONU, o que representa o dia 30 de janeiro? 

a) (  ) O dia 30 de janeiro, além de ser a data do assassinato de Mahatma Gandhi, é considerado o dia da não 

violência. 

b) (  ) O dia 30 de janeiro, além de ser a data do assassinato de Mahatma Gandhi, é considerado o dia da paz 

mundial. 

c) (  ) O dia 30 de janeiro é a data do assassinato de Mahatma Gandhi. 

 

06. Gandhi foi responsável pelo quê? 

a) (  ) Pela independência da Índia e por lutar a favor dos direitos humanos. 

b) (  ) Pela desobediência civil e pelos jejuns como forma de protesto somente. 

c) (  ) Pela defesa da não violência apenas. 

 

07. O que defendia e praticava Gandhi segundo o texto 2? 

a) (  ) Defendia a não violência em lutas sociais e praticava jejum como forma de protesto. 

b) (  ) Defendia a desobediência das leis justas e praticava a cooperação com as autoridades. 

c) (  ) Defendia os ingleses e praticava a violência contra os indianos. 

 

08. Gandhi influenciou as comunidades religiosas muçulmanas e hindus da Índia. O que houve em razão disso? 

a) (  ) Gandhi foi assassinado por um hindu radical em Nova Déli. 

b) (  ) Gandhi possibilitou a emancipação de seu país. 

c) (  ) Gandhi ficou conhecido mundialmente. 


