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É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

. 

Exercícios de revisão de Ensino Religioso - OPEE 
 
Recorte e cole o texto no caderno. 

 
Texto: Minha cabeça é só minha 
 
Lisandra Maria Romanini Góis  

Hoje, na escola, aconteceu uma coisa que me deixou um pouco triste, mas 
que, ao mesmo tempo, me fez pensar. Foi assim: o Pedro e a Carla estavam 
fazendo muita bagunça na aula e quando ficavam quietos também não prestavam 
atenção no que a Professora Márcia dizia. Então, ela parou de dar aula. A 
Professora não brigou com os dois, sabe? Apenas pediu para que a gente ouvisse 
o motivo pelo qual ela estava triste. Ficou todo mundo em silencia, porque a gente 
viu que ela estava realmente muito chateada. 
 Ela estava triste por causa de algumas pessoas que estavam no poder e 

que são injustas com a maioria; às vezes, até tiram direitos que nós já 

conquistamos. Depois, com uma cara bem séria, falou que tem só uma coisa que 

ninguém pode tirar de nós: aquilo que aprendemos e que está dentro de nossa 

cabeça. Ela disse que o que a gente aprende nos dá força para lutar por uma vida 

melhor e que o conhecimento é um instrumento muito poderoso. 

 Mas, desde que cheguei em casa, uma dúvida não saiu da minha cabeça: 

será mesmo que tudo o que aprendemos nos ajuda a ter uma vida melhor? 

 
OLIVEIRA, Paula Ramos de. Um mundo de histórias. Petrópolis: Vozes, 2004. 

 

 

Após ler o texto e refletir, responda os exercícios.(Copiar e responder no caderno) 

 

1- Procure no dicionário o significado da palavra conhecimento. 

 

2- Responda. 

 



a) É importante possuir conhecimento? Por quê? 

b) O fato de uma pessoa conhecer muitas coisas faz com que ela tome atitudes 

diferentes daqueles que sabem pouco? Por quê? 

 

c) O conhecimento ou a sabedoria podem nos ajudar a ter uma vida melhor e 

mais justa? De que forma? 

 

3- Marque com um X a resposta que ache correta. 

 

a) Alguém pode tirar o conhecimento que você tem? 

 

(    ) Sim                                              (    ) Não 

 

b) Existe alguma ligação entre sabedoria e justiça? 

 

(    ) Sim                                              (    ) Não 

 

4- Agora, preencha o quadro. 

 

Coisas que já aprendi Coisas que quero aprender 

  

  

  

  

 


