
 

 
 

 

 

ENSINO MÉDIO – EDUCAÇÃO RELIGIOSA – 3º SÉRIE – EXAME FINAL 

 

Critérios e Estudos de Revisão 

 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS: 

 Tema da Campanha da Fraternidade e a Realidade Brasileira. 

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

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

 Descrever, analiticamente, os diferentes papéis ideológicos e sociopolíticos desenvolvidos 

pelas religiões e instituições religiosas. 

 Olhares interdisciplinares sobre o fenômeno religioso. 

 Estética, Ética e Projeto de vida. 

 

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, o primeiro passo para a construção de um projeto de vida é o 

exercício do autoconhecimento. Sobre ele, leia com atenção o trecho que segue: 

 

Nem todos que alcançam sucesso financeiro se sentem felizes, ao passo que nem todos os 

que se sentem felizes têm ganhos elevados. Bens materiais podem nos trazer conforto e 

alguma segurança, mas felicidade é outra coisa. Se você não tiver um bom 

autoconhecimento para saber seus desejos, limites e anseios na vida, pode ser que até 

encontre sucesso, mas talvez jamais se sinta verdadeiramente feliz. 

 

FRAIMAN, Léo. Empreendedorismo e projeto de vida: 1ª série Ensino médio. 1ª Ed, São 

Paulo: FTD, 2016. 

 

 Sobre esse trecho, o que possível compreender referente aos processos de 

autoconhecimento? 

4. De acordo com a metodologia OPEE, como é possível caracterizar a “criatividade”? 



 

 
 

5. O psicólogo Edward de Bono criou um teste para categorizar os diferentes tipos de 

personalidade. Ele escolheu seis cores que definiriam os seis tipos de personalidade. São 

eles: 

• Chapéu Amarelo: otimismo. 

• Chapéu Branco: racionalidade e tranqüilidade. 

• Chapéu Azul: organização. 

• Chapéu Preto: sinceridade. 

• Chapéu Vermelho: amorosidade e carinho. 

• Chapéu Verde: criatividade. 

 

Explique as características de cada chapéu e em seguida, escreva ao menos uma 

profissão em cada que o represente. 

6. Leia o trecho que segue: 

 

Você já tentou bater um papo tranqüilo com alguém que estava o tempo todo de braços 

cruzados? Já se incomodou com aquela pessoa que fala se mexendo o tempo todo? Um 

abraço, um olhar ou um aperto de mão passam muitas mensagens, que podem ajudar ou 

atrapalhar tanto na vida pessoal quanto na profissional.  

A psicóloga Amy Cuddy estuda o comportamento não verbal e seus impactos em nosso 

cotidiano. Em seu TED talk, ela explica que nosso corpo pode comunicar tanto quanto 

nossas palavras e atitudes, influenciando a forma como somos percebidos pelos outros e até 

mesmo pelo nosso cérebro. 
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 O que é possível compreender a respeito da linguagem corporal por meio deste trecho? 

7. Na metodologia OPEE, foi possível estudar as dificuldades que os jovens dos tempos atuais 

têm encontrado para realizar suas escolhas profissionais. Busque informações nas páginas 

34 a 37 do livro didático e faça um texto que expresse os motivos dessa dificuldade, bem 

como sobre as modificações do mercado de trabalho. 

8. Leia com atenção a charge 

 

 



 

 
 

 Como o enredo da charge pode ser relacionado com a problemática da escolha profissional? 

 

9. Busque nas páginas 58 e 59 do livro didático da metodologia OPEE quais os elementos são 

apresentados como aliados para a escolha profissional e faça um texto que os resuma de 

forma clara e objetiva. 

10. Busque nas páginas 62 e 63 elementos importantes para a conquista de um emprego e crie 

uma lista com as cinco principais dicas que você avalia como mais importantes. 

11. 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 

Paz 

 

 

  

Amor 

 

 

  

Igualdade 

 

 

  

Fraternidade 

 

 

  

Universalidade 

 

 

  

Justiça 

 

 

  

Unidade 

 

 

  

Diversidade 

 

 

  

 


