
Goiânia, ___ de ____________de 2020. 

Professora: Jéssica Vieira e Andreia Ribeiro 
 

Série: ______Turno: _____________________ 
 

   Aluno (a): ___________________________________________________ 
 

                                                            Ficar em casa  

                                    É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite.  

Trabalho Avaliativo de Ensino Religioso 

Leia a fábula com atenção e depois responda as questões. 

O leão e o ratinho 

“Era uma vez um leão que morava na floresta. Ele vivia mal-humorado e com poucos 

amigos. 

Um dia, um ratinho estava brincando nas costas do leão, enquanto ele dormia. O leão acordou e 

ficou furioso com o ratinho. Mandou que ele descesse das suas costas. O ratinho pediu para o leão 

lhe perdoar, pois algum dia poderia lhe fazer um favor. 

O leão disse que não iria precisar do ratinho, pois ele era muito pequeno. O ratinho foi então brincar 

com as borboletas da floresta. 

Um outro dia, o leão caiu em uma armadilha. Suas patas ficaram presas em uma corda. Ele começou 

a rugir, pedindo ajuda. O ratinho escutou o barulho, foi até lá e viu o leão preso em uma corda, na 

árvore. Ele roeu toda a corda e salvou o leão do perigo dos caçadores. 

Depois disso, o leão agradeceu o ratinho por ter salvado a sua vida! ” 

MORAL: UMA BOA AÇÃO GANHA A OUTRA. 

1-O ensinamento coerente com os fatos dessa fábula é:  

 a) (      ) O orgulho leva à morte. 

b) (      ) É melhor confiar desconfiando.  

c) (      ) Quando a sorte muda, os fortes necessitam dos mais fracos.  

d) (      ) Aos poderosos, tudo se desculpa; aos miseráveis, nada se perdoa. 

  

    Trabalho: (5,0) _______ 

    Nota: _____ 



2-O trecho “...  Quando pisou numa rede estendida para aprisioná-lo” comprova que os caçadores 

pretendiam: 

a) (    ) caçar o leão.  

b) (   ) ajudar o rato. 

c) (   ) dividir a armadilha. 

d) (  ) caçar qualquer animal. 

Faça a leitura e responda às questões abaixo: 

 

3-De acordo com o texto todos devem ser amados. Comente essa afirmação. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4-Por que você acha que nem todas as pessoas dão amor? 



                                 VOCÊ É ESPECIAL!! APROVEITE SUAS FÉRIAS... 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5-De acordo com o texto quem ama é feliz. Por quê? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6-E para você o que é amar? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7- Escreva uma frase utilizando as palavras abaixo:  

Amizade – amor – pessoas – respeito 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8-Faça um desenho da profissão que pretende exercer quando crescer e escreva o nome dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome da profissão: _____________________________________________ 


