
 

 
 

 

 

ENSINO MÉDIO – EDUCAÇÃO RELIGIOSA – 2º SÉRIE – EXAME FINAL 

 

Critérios e Estudos de Revisão 

 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS: 

 Tema da Campanhada Fraternidade e a Realidade Brasileira. 

 A abordagem dos temas sociais realizada pela Campanha da Fraternidade: “Ver o problema” 

/ “decidir como agir”/ “agir fraternalmente”. 

 Humano e a dimensão religiosa 

 Ética, religião e solidariedade Humana. 

 Atitude moral 

 Atitude ética 

 Atitude religiosa. 

 

ESTUDOS DE REVISÃO: 

1. Quais foram o tema e lema da Campanha da Fraternidade em 2019? 

2. Como é possível compreender o conceito de “política pública” apresentado pela Campanha 

da Fraternidade? 

3. Na metodologia OPEE, foi-se estudado que para a construção de um projeto de vida, é 

necessário fazer escolhas sobre quais rumos a pessoa tomará para construir sua felicidade e 

sentir-se realizada. Para este movimento, é importante ter clara a diferença entre um “sonho” 

e um “projeto”. Diga o que cada uma dessas palavras significa para a construção do projeto 

de vida? 

4. No estudo dos elementos formadores da autoestima, há uma lista de situações que 

possibilitam a avaliação de si mesmo: a composição genética, as experiências sociais; o 

sistema cognitivo. Sabendo isso, relacione a coluna da esquerda com a da direita. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

( 1 ) Composição genética 

( 2 ) Experiências sociais 

( 3 ) Sistema cognitivo 

 

(___) Autoconsciência e capacidade de discernir e se apropriar da 

vida e se aproximar da melhor versão de si mesmo. 

(___) Características que desde o nascimento diferenciam você das 

outras pessoas, de forma hereditária. 

(___) O período de gestação, os primeiros meses de vida, a educação 

recebida em casa, as relações vividas na escola, etc. 

5. Nos estudos sobre a formação da autoestima também é importante pensar nos riscos da 

produção da baixa autoestima. A partir da metodologia OPEE, quais problemas podem 

surgir em decorrência da baixa autoestima? 

6. Para a produção de uma boa autoestima são necessárias diferentes atitudes pessoais. Leia e 

classifique as atitudes que seguem, apontando V para as verdadeiras e F para as falsas. 

(___) Valorizar suas próprias virtudes. 

(___) Deixar que mudanças aconteçam sozinhas. 

(___) Adotar hábitos saudáveis e vida. 

(___) Reclamar do que não está certo. 

(___) Perceber o que precisa mudar e agir. 

(___) Manter bons amigos por perto. 

(___) Criticar o que você não gosta em si e nos outros. 

(___) Praticar esportes e atividades artísticas que desenvolvam a sensibilidade. 

7. Na metodologia OPEE, foi-se estudada a teoria das personalidades de John L. Holland. Faça 

um resumo explicando-a. 

8. Defina os seis tipos de personalidade criados pela a teoria de John L. Holland: 

(a) Realístico 

(b) Investigativo 

(c) Artístico 

(d) Social 

(e) Empreendedor 

(f) Convencional 

9. Na metodologia OPEE, faz-se importante refletir sobre os impactos da escolha profissional 

para a construção do projeto de vida. Diga porquê essa é uma das maiores preocupações da 

vida humana? 

10. Defina os seguintes conceitos: 

(a) Profissão 

(b) Ocupação 

(c) Carreira 



 

 
 

11. Na metodologia OPEE, foi possível estudar as características do mercado de trabalho atual e 

com isso, fez-se necessário compreender determinados conceitos. Escreva uma definição 

para os seguintes conceitos: 

(a) Mercado de trabalho real 

(b) Glocal 

(c) Empregabilidade 

(d) Trabalhidade 

12. Na metodologia OPEE, os estudos sobre Educação Financeira envolvem a relação das 

emoções nas situações de consumo. Sabendo disso, como é possível entender os seguintes 

termos: 

(a) Ingratidão? 

(b) Insatisfação? 

(c) Inadequação? 

13. A metodologia OPEE propõe auxiliar na avaliação e criação de métodos eficazes de 

qualidade das horas e tempos de estudo, para isso, é necessário definir as seguintes situações 

relacionadas ao estresse: 

(a) Eustresse 

(b) Distresse 

14. O que é o estresse? 

15. Como é possível lidar com o estresse? 

16. Complete a tabela que segue listado tanto o significado de cada “valor” quanto uma atitude 

prática que pode ser vivenciada por meio dele. 

VALOR DEFINIÇÃO SITUAÇÃO PRÁTICA 

Felicidade 

 

 

  

Solidariedade 

 

 

  

Dedicação 

 

 

  

Liberdade 

 

 

  



 

 
 

Perseverança 

 

 

  

Tolerância 

 

 

  

Paz 

 

 

  

Simplicidade 

 

 

  

 


