
 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA – 7º ANO –  

 

CONTEÚDOS DO EXAME FINAL  

 Líderes religiosos, 

 Motivação e Liderança  

 Convivência com o grupo; 

 Os projetos Solidários; 

 Tradições Religiosas – Religiões africanas 

 Máscaras Africanas 

 Fé; 

 Fenômeno religioso; 

 Espiritualidade; 

 Setembro Amarelo 

 Sentido da vida  

 Campanha da Fraternidade – 2019 
 A Ética da Misericórdia  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

EXERCÍCIOS DE REVISÃO PARA O EXAME FINAL 

1. Marque  V ou F para as afirmações abaixo, conforme o estudo feito sobre 
políticas públicas:  

(   ) - O planejamento, a criação e a execução dessas políticas é feito em um trabalho em 
conjunto dos três Poderes que formam o Estado: Legislativo, Executivo e Judiciário.  

(   ) – Políticas Públicas são medidas e programas criados pelos governos dedicados a 
garantir o bem-estar da população.  

(   ) - As políticas públicas afetam alguns cidadãos, dependendo da escolaridade, do sexo, 
raça, religião ou nível social.  

(    ) - Um programa da Prefeitura que esteja beneficiando seu bairro, por exemplo, é uma 
política pública.  

Está correta a sequência:  
a. V, F,F,V.  
b. V, V,F,V.  
c. V,F,V,V.  
d. F, V,F,V.  
 
2. A Liderança é um serviço que todos nós exercemos diariamente na nossa vida. 

Algumas pessoas se destacam mais e assumem com mais responsabilidade esse 
papel de liderar. Pense na realidade atual e procure completar a frase que que segue: 

O bom líder é aquele que atua em favor do ________________. Integra as pessoas, 

motivando-as a desenvolver  suas____________________________ não apenas 

a favor de si, mas também ________________________. 

Qual das alternativas completa corretamente os espaços da frase acima: 
a. Bem comum, dificuldades, dos outros. 
b. Benefício próprio, capacidades intelectuais, dos animais. 
c. Bem do povo, potencialidades, dos que são individualistas. 
d. Bem pessoal, ideias, dos mais necessitados. 
e. Bem comum, capacidades e habilidades, dos outros. 
 
 
3. Políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para 

garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em 
outras leis. Marque a alternativa que melhor descreve os responsáveis pela criação e 
execução das políticas públicas.  

 
a. O planejamento, a criação e a execução dessas políticas é feito em um trabalho em 

conjunto dos dois Poderes do Estado: Legislativo e Executivo.  
b. O planejamento, a criação e a execução das políticas públicas é feito em um trabalho 

do poder Executivo.  
c. O planejamento, a criação e a execução dessas políticas é feito em um trabalho em 

conjunto dos três Poderes que formam o Estado: Legislativo, Executivo e Judiciário.  
d. O Poder Legislativo ou o Executivo propõe as políticas públicas.  
 

 
4.  Ao estudar a questão da liderança, percebemos que existem várias perspectivas em 

que a ideia de líder aparece no dia-a-dia. Uma delas destaca-se no mundo 
empreendedor, característica que se faz muito presente na vida das pessoas hoje e 
que merece uma atenção especial, por ser um ponto muito valorizado na sociedade 
em que vivemos. No mundo empreendedor, fala-se muito em gestões coorporativas. 



Das afirmações que seguem, qual delas melhor caracteriza a ideia de gestões 
coorporativas: 

a. Representa a ideia de um represente comandar todos os demais, prevalecendo a 
opinião individual sobre o melhor a ser feito pelo grupo. 

b. As decisões são tomadas coletivamente, mas diante do insucesso um assume a 
responsabilidade. 

c. A liderança se restringe apenas às pessoas individualmente. 
d. Trabalho é desenvolvido coletivamente em vista de objetivos comuns, não havendo 

um único líder, mas um grupo de pessoas que exercem a função de liderar. 
e. Neste tipo de iniciativa, as decisões são tomadas um representante, sem consultar a 

opinião dos demais participantes.  
 
5. Explique a seguinte afirmação: “ os líderes, independentemente de suas funções, 

precisam assumir o compromisso de comunicar e fazer o bem”. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Observe a seguinte frase: “Uma das grandes diferenças entre um chefe e um líder 
é pela forma como eles falam: um chefe geralmente diz Vá! Um líder geralmente 
diz Vamos!” O que você aprende com esta frase? Explique o que é mais desafiante: 
Vamos ou vá? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. A partir do nosso estudo, identifique três atitudes que seriam fundamentais para 
sucesso enquanto líder. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

8. Muito além de orientar sobre o certo e o errado, uma educação pautada em valores, 
permite que os adolescentes e jovens possam desenvolver o pensamento crítico e 
também se tornarem capazes de fazer escolhas mais conscientes. Isso significa que:  

a. A educação das crianças e jovens só deve ser baseada em valores.  
b. O pensamento crítico e escolhas mais conscientes possuem uma forte relação com a 

educação baseada em valores. 
c. Que os valores ajudam a desenvolver o pensamento crítico dos adultos. 
d. Uma educação baseada em valores somente ajuda a orientar sobre o certo e o errado.  
 



9. Explique a afirmação: muitos pensadores dizem que não adianta qualquer busca de 
sentido. O que isso significa?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

10. Conforme o texto, a que se deve o aumentou do índice de depressão e angustia?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

11. Escreva três argumentos que o texto apresenta sobre a perda de ideias, e em seguida 
faça um comentário sobre eles.  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
12. Analise o cartaz campanha da fraternidade 2019. Em sua arte, o que ele procura 

expressar em relação as políticas públicas?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
13. Pense no que é melhor em cada situação e ligue para completar as ideias: 
 
  
 

 

  

 

 

  

 
 
 

Deixar que os outros decidam 
em nosso lugar..... 

Decidir por si próprio 

Assumir as consequências das 
próprias decisões... 

Deixar que os outros se 
responsabilizem por nossos atos 

É difícil, as faz crescer 

É fácil, mas não  nos faz crescer. 

 



 
14. Como podemos fazer com que a nossa fé cresça? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

15. Alguns pensadores afirmam que a “fé sem obras é morta”. O que isso significa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. Assinale a alternativa correta conforme o estudo feito sobre o tema fé.  

a) No contexto jurídico, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta 

os princípios de uma crença.  

b) “Fazer fé” significa afirmar como verdade.  

c) Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter 

esperança que algo vai mudar de forma positiva, para melhor.  

d) O termo “dar fé” significa agir de forma intencional para prejudicar alguém  

 

17. Marque V para verdadeiro e F para falso nas alternativas abaixo 

 

(  ) – De acordo com a etimologia da palavra, a palavra fé tem origem no Grego "pistia" 

que significa fidelidade e no Latim "fides" que remete ao significado de acreditar 

(   )  A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja 

nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade.  

(   ) - A fé é também sinônimo de religião ou culto. Professar a fé significa professar uma 

religião.  

(  )- Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e não está intimamente ligada à 

confiança.  

 

18. Encontre as palavras relacionadas a fé no caça palavras abaixo:  

 

C A A M I Z A C R E R A F 

A M M A M A C O E T E C I 

S O I N A Q O N Z E Z R D 

A R G T G U R F A R A E L 

B A A C R E D I T A R D I 

F I D E L I D A D E S I D 

C D E R E M A N Z R E A A 

C E C C R E N Ç A C M M B 

I F A A e N E A X A P O A 

 

19. Porque a espiritualidade é uma dimensão importante do ser humano?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 
 
 
20. O que significa que o ser humano possui profundidade? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

21. Como se percebe que a espiritualidade está presente na vida das pessoas?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
22. Conforme o texto, apresente duas ideias diferentes sobre espiritualidade:  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
23. Assinale a alternativa correta conforme o estudo feito:  
O estudo sobre o tema Espiritualidade nos leva a afirmar que o ser humano possui 

profundidade. Essa afirmação significa que:  

a) Que as aparências enganam  
b) Não e capaz de apreender o outro lado das coisas.  
c) É capaz de captar somente as aparências.  
d) Tem a capacidade de captar o que está além das aparências. 
 
24. As máscaras africanas devem ser vistas como parte de um traje cerimonial. 

Desempenham diversas funções. Assinale a alternativa que melhor define essas 

funções.  

a. São usadas para simbolizar seus ancestrais ou divindades em alguns rituais.  

b. São usadas somente para controlar as forças do mal na comunidade. 

c. São usadas em eventos religiosos e sociais para representar os espíritos dos 

antepassados. 

d. São usadas somente para simbolizar seus ancestrais ou divindades nos rituais. 

 

 

25. Em nossas aulas procuramos conhecer mais sobre a campanha SETEMBRO 
AMARELO. Pesquisamos e debatemos sobre o suicídio na adolescência. Sobre 
esse tema é correto afirmar:  

a. Quando existe a escolha pelo fim da vida, gera um sentimento de finitude não precoce.  
b. A depressão, conforme comprovam os estudos, é uma doença pouco presente entre 

os adolescentes.  
c. O suicídio causa um grande estranhamento social. Inverte a ordem natural das coisas: 

o ser humano tem o instinto de sobrevivência e de zelo pela própria vida.  
d. O suicídio causa um grande estranhamento social. Inverte a ordem natural das coisas. 

Pois o ser humano não tem instinto de sobrevivência.   
e. A depressão é entre os adolescentes a única causa do suicídio. 
 
 
 
 



26. Marque V para verdadeiro e F para falso, nas alternativas abaixo, conforme o estudo 
feito sobre   

(   )- Pode-se dizer que a espiritualidade se faz presente no momento em que captamos o 
significado e o valor das coisas.  

(   )- A espiritualidade é um modo de ser, uma atitude de base a ser vivida em cada 
momento e em todas as circunstâncias.  

(    )- Para a pessoa espiritual o envelhecer e o morrer pertencem à vida.  
(   )-O que definitivamente conta, são as coisas que nos acontecem, e não o que elas 

significam para a nossa vida.  
 

27. Os valores são fundamentais na vida. Eles guiam nossos pensamentos e nossas 

ações, influenciando nosso comportamento e nossos sentimentos. Conhecer seus 

valores é muito importante, pois:  

a. Quem conhece seus valores é mais forte para derrotar as outras pessoas. 

b. Quem conhece seus valores consegue agir com clareza e força interior, sem se perder 

diante das dificuldades.  

c. Quem conhece seus valores consegue agir com clareza e sem muita força interior, 

superando dificuldades.  

d. Quem conhece seus valores consegue agir com clareza e com muita força interior, se 

perdendo nas dificuldades.  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA – 8º ANO  

CONTEÚDOS DO EXAME  

 Autoconhecimento/ Autoestima   

 Relacionamento, amor, formação da identidade e afetividade.  

 Sexualidade na perspectiva religiosa.  

 Campanha da Fraternidade 2019 

 Práticas de espiritualidade; 

 O que é espiritualidade 

 O ser humano e o Transcendente; 

 Judaísmo, Islamismo e Religiões Africanas 

 Os movimentos religiosos e a ética; 

 Religião: como surgiu, o que é e para quê? 

 A religião e o projeto de vida; 

 O jovem e a expressão religiosa 

 Setembro amarelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCÍCIOS DE REVISÃO PARA O EXAME FINAL  

1. Leia com atenção: Minha máquina de escrever.  

 

Apxsar dx minha máquina dx xscrxvxr sxr um modxlo antigo,  

funciona bxm, com xxcxssão dx uma txcla. 

Há quarxnta x duas txclas qux funcionam bxm,  

mxnos uma x isto faz uma difxrxça muito grandx. 

Ás vxzxs parxcx qux mxu grupo x como minha máquina dx xscrxvxr são iguais,  

qux nxm todos os mxmbros xstão dxsxmpxnhando suas funçõxs como dxvxriam. 

Vocx dirá: Afinal sx sou apxnas uma pxça sxm xxprxssão  

x sxm dúvida não farxi difxrxnça à comunidadx. 

Xntrxtanto, uma organização para podxr progrxdir xficixntxmxntx  

prxcisa da participação ativa dx todos os sxus componxntxs. 

Na próxima vxz qux vocx pxnsar qux não prxcisam dx vocx,  

lxmbrx-sx da minha vxlha máquina dx xscrxvxr x diga a si próprio: 

"Xu sou uma pxça muito importantx no grupo x mxus sxrviços são muito nxcxssários." 

 

O defeito foi sanado. 

Agora a leitura é fácil, a mensagem é clara e positiva. 

Sinta a diferença de uma SIMPLES TECLA: Identifique-se, integre-se, aja em prol de sua 

comunidade, de seu grupo e seja mais FELIZ E REALIZADO. 

 

a) Por que um homem Só não é ninguém? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) O que você entendeu por “trabalho em equipe”? 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c) Você está cumprindo sua tarefa na escola e em casa? Como?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 



2. Assinale a alternativa correta conforme e estudo feito em aula: 

a) Se você tem mais características externas ficará mais vulnerável à opinião dos outros e 

assim, mais facilmente manipulável.  

b) O importante não é desenvolver a capacidade e ter a consciência de saber que o que faz é o 

reflexo de quem você é 

c) O diferencial que faz com que cada um consiga ter controle sob suas emoções não é o 

autoconhecimento 

d) Quando uma pessoa está bem com ela mesma você percebe isso pela roupa que está usando e 

os bens materiais que conquistou. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores  

3.  Em nossas aulas realizamos um estudo sobre o autoconhecimento. Junto ao  tema, escreva o que 

são  características internas e externas. Dê dois exemplos para cada uma delas. Em seguida faça 

uma relação com o autoconhecimento:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Complete as lacunas corretamente, conforme o estudo feito sobre o autoconhecimento:  

- 

 

 

 

 

Toda ___________precisa manter o ____________________e o controle sobre as 

________________. Uma pessoa equilibrada consegue _________________   

_______________________ e fatores __________________ como críticas, perda do 

emprego, término de relacionamento e outros que ______________________ o     

_______________. 

 

5. Políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para 
garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em 
outras leis. Marque a alternativa que melhor descreve os responsáveis pela criação e 
execução das políticas públicas.  

 
a. O planejamento, a criação e a execução dessas políticas é feito em um trabalho 

em conjunto dos dois Poderes do Estado: Legislativo e Executivo.  
b. O planejamento, a criação e a execução das políticas públicas é feito em um 

trabalho do poder Executivo.  
c. O planejamento, a criação e a execução dessas políticas é feito em um trabalho 

em conjunto dos três Poderes que formam o Estado: Legislativo, Executivo e 
Judiciário.  

d. O Poder Legislativo ou o Executivo propõe as políticas públicas.  
 

      frustrações       vulneram         externos           emocional                                       

equilíbrio                    emoções              pessoa                  superar 



 

6. (ENEM 2004. Questão 25 – Amarela) Nesta tirinha, a personagem faz referência a uma das 

mais conhecidas figuras de linguagem para:  

 

 

 

 

 

 

 

(a) condenar a prática de exercícios físicos. 

(b) valorizar aspectos da vida moderna. 

(c) desestimular o uso de bicicletas. 

(d) caracterizar o diálogo entre gerações. 

(e) criticar a falta de perspectiva do pai. 

 

7. Assinale a alternativa correta conforme o estudo feito:  

O estudo sobre o tema Espiritualidade nos leva a afirmar que o ser humano possui 

profundidade. Essa afirmação significa que:  
a. Que as aparências enganam  

b. Não e capaz de apreender o outro lado das coisas.  

c. É capaz de captar somente as aparências.  

d. Tem a capacidade de captar o que está além das aparências. 

 

8. Conforme o estudo feito, quais são as dimensões que compõem o ser humano?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Explique o que é Espiritualidade:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Qual das alternativas completa corretamente os espaços da afirmação que segue: 

É importante perceber que a _____________________________ é parte da 

____________________ e, por isso,  carregam-se as ____________________________ ou 

______________________ aonde se vai. 
a) Sociedade humana; religião;  as crenças religiosas; não religiosas. 

b) Crenças religiosas; vida humana;  expectativas humanas; não religiosas. 

c) Dimensão da religiosidade; vida humana;  as crenças religiosas; não religiosas. 



d) Dimensão da religiosidade; vida humana;  as crenças políticas;  religiosas. 

e) Dimensão humana; sociedade;  as crenças religiosas; não religiosas. 

 

11. Assinale a alternativa correta, conforme o estudo feito sobre o assunto sexualidade:  

 

a) A sexualidade não compõem a personalidade de cada um.  

b) A sexualidade se dá no nosso corpo, porém é possível separar sexualidade do corpo.  

c) A sexualidade está presente em todas as etapas da nossa vida e se transforma ao longo dos 

anos. 

d) A sexualidade não influencia pensamentos, sentimentos e emoções. 

e) A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos e emoções mas não é importante para 

a formação da personalidade de cada um.  

12. Marque V para verdadeiro e F para falso, nas alternativas abaixo:  

(   )- Pode-se dizer que a espiritualidade se faz presente no momento em que captamos o 

significado e o valor das coisas.  

(   )- A espiritualidade é um modo de ser, uma atitude de base a ser vivida em cada momento 

e em todas as circunstâncias.  

(   )- Para a pessoa espiritual o envelhecer e o morrer pertencem à vida.  

(   )-O que definitivamente conta são as coisas que nos acontecem, e não o que elas significam 

para a nossa vida.  

 

13. A sexualidade, especialmente no período da adolescência, é marcada por muitos conflitos. 

Descreva alguns conflitos que você considera importantes: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

14. Marque V para verdadeiro e F para falso nas alternativas abaixo:  

 

(  )- Segundo a doutrina do Judaísmo, o Shabat dura desde o pôr do sol de sábado até o pôr do sol 

de domingo.  

(  )- A Torá contém leis, regras, preceitos morais, comentários e opiniões legais, mas também 

histórias e lendas que discutem esse conteúdo.  

(   )- Pode-se afirmar que a partir da Torá nasceu a religião monoteísta do mundo ocidental, dando 

origem ao judaísmo, cristianismo e islamismo.  

(  )- A expressão “judeu”, como marcador de identidade, tanto pode referir-se à religião quanto à 

etnia.  

(  )- Os judaicos acreditam que um Messias surgirá em busca da redenção da espécie humana. 

 

15.  Para a religião judaica, existem dois livros considerados sagrados – Torá e Talmud. Cada um 

com suas características próprias. Diferencie os dois livros:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



16. O Judaísmo tem origem remontada ao ano de 2000 a. C. Considerada a religião monoteísta mais 

antiga do mundo. Escreva quais são os seus fundadores.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

17. Todas as religiões possuem algum tipo de símbolo. No decorrer do trimestre conhecemos um 

pouco mais desse universo das religiões. Vimos também os principais símbolos de algumas delas.  

Complete a tabela abaixo conforme a orientação e o estudo feito.  

 

SÍMBOLO RELIGIÃO E NOME 

DO SÍMBOLO 

SIGNIFICADO 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

18. Assinale a alternativa correta, conforme o estudo feito sobre o Islamismo:  

a) Após a morte de Moisés, a religião islâmica sofreu ramificações, ocorrendo divisão em 

diversas vertentes com características distintas.  

b) O livro sagrado do Islamismo é o Alcorão- consiste na coletânea das revelações divinas 

recebidas pelo arcanjo Gabriel.  

c) O Islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, acredita na existência de um único Deus; 

é fundamentada nos ensinamentos de Mohammed.  

d) São religiões monoteístas: Islamismo, Judaísmo e Budismo. 

e) A palavra islã significa enaltecer-se e exprime a obediência à lei e à vontade de Alá (Allah, 

Deus em árabe). 

 

19. O psicólogo Freud definiu a autoestima em dois significados: consciência de uma 

pessoa a respeito de si mesma (sentimento de si), e vivência do próprio valor a respeito 

de um sistema de ideais (sentimento de estima de si). Diante deste significado, quais 

são os elementos formadores da autoestima?  

a. Somente a herança genética  

b. A herança genética e desequilíbrio entre frustrações e as gratificações 

c. Equilíbrio entre as frustrações e gratificações (na educação), herança genética e 

as relações que cada um estabelece com o meio. 

d. Desequilíbrio entre as frustrações e gratificações (na educação), herança 

genética e as relações que cada um estabelece com o meio. 

e. Somente as relações que cada um estabelece com o meio em que vive. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Star_and_Crescent.svg


 

20. Todas as religiões possuem as suas regras e crenças. Para os muçulmanos, as regras fundamentais 

podem ser reduzidas a cinco. Descreva três dessas regras fundamentais:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

21. Analise o cartaz campanha da fraternidade 2019. Em sua arte, o que ele procura 
expressar em relação as políticas públicas?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

22. O que cada cidadão/pessoa poderia fazer como ação prática para ajudar nas políticas 
públicas do nosso município?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

23.  As políticas públicas afetam a todos os cidadãos, de todas as escolaridades, 
independente de sexo, raça, religião ou nível social. O que a justiça, o direito e uma vida 
digna tem a ver com a campanha de fraternidade deste ano?  

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 



28. Marque V ou F para as afirmações abaixo, conforme o estudo feito sobre 
políticas públicas:  
(   ) - O planejamento, a criação e a execução dessas políticas é feito em um trabalho 

em conjunto dos três Poderes que formam o Estado: Legislativo, Executivo e Judiciário.  
(   ) – Políticas Públicas são medidas e programas criados pelos governos dedicados 

a garantir o bem-estar da população.  
(   ) - As políticas públicas afetam alguns cidadãos, dependendo da escolaridade, do 

sexo, raça, religião ou nível social.  
(    ) - Um programa da Prefeitura que esteja beneficiando seu bairro, por exemplo, 

é uma política pública.  
 

Está correta a sequência:  
a. V, F,F,V.  
b. V, V,F,V.  
c. V,F,V,V.  
d. F, V,F,V.  
 


