
Goiânia, _____ de novembro de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Exercícios de Ensino Religioso – OPEE 
 

Copiar e responder no caderno. 
Recortar e colar o texto. 

 

  Texto: Estudar é importante? 
 
 Amauri era um menino de nove anos de idade. Ele não era propriamente 
preguiçoso para os estudos, só não via utilidade alguma em ter que ficar 
decorando a tabuada, ou em aprender tempos verbais e os vários tipos de 
orações. Já que ele não queria ser nenhum professor, escritor ou matemático 
mesmo... 
 Quantas vezes ele não se perguntava pra que estudar tanta coisa sem 
utilidade? E o irmão mais velho dele então! Ficava horas decorando fórmulas e 
equações,... Amauri queria outra coisa: ele queria ser artista! Para ser famoso 
ele não precisava saber de nada daquilo. 
 Um dia Amauri foi ao teatro ver uma peça de seu artista favorito. Após a 
peça ele conseguiu entrar no camarim para pedir um autógrafo. Qual foi a sua 
surpresa quando o ator lhe dedicou uma atenção toda especial e a primeira 
pergunta que lhe fez foi: Ah! Você também quer ser ator? Puxa que bom! E 
como você está indo na escola? 
 Amauri ficou mudo e só conseguiu responder num sussurro: - Mas o que 
uma coisa tem a ver com a outra? O ator riu e disse que uma pessoa até pode 
conseguir ser famosa sem o devido preparo, mas que geralmente quando isto 
ocorre a fama dura pouco. Esta pessoa tem pouco a apresentar aos 
espectadores. Um bom ator precisa ler muito, além é claro de ter uma cultura 
geral bastante rica: elementos de história, de arte, de música, e de um 
português correto. Imagine um ator falando: “menas vezes”, “que seje”, 
“parteleira” ou “poblema”. Além de não ser bonito em nada, este ator 
certamente não teria uma carreira promissora. O estudo é fundamental. 
 Deste dia em diante, Amauri passou a olhar as aulas do colégio com 
outro interesse. Ele ficava sempre pensando: - No que esta matéria poderá me 
ajudar em minha futura profissão? Sempre que fazia isso tinha certeza que os 
conteúdos trabalhados não eram de forma alguma inúteis. E você? O que você 
quer ser quando crescer? 

 



 
Releia o texto e resolva os exercícios. 
 
1- Responda: 
 
a) Será que tudo que nós aprendemos é importante? 
 
b) O que aconteceria se mais ninguém quisesse estudar? 
 
c) O que aconteceria se mais ninguém soubesse nada? 
 
2- Responda marcando um X. 
 
a) Nós aprendemos apenas dentro da escola? 
 
(    ) Sim                                   (    ) Não 
 
b) Será que todos os alunos têm que gostar de todas as matérias? 
 
(    ) Sim                                   (    ) Não 
 
c) Estudar é importante? 
 
(    ) Sim                                   (    ) Não 
 
3- Todos nós sonhamos em exercer alguma atividade no futuro.  
E você? 
Quais as matérias que você mais gosta? 
Que profissão quer exercer? 
Quais os principais conhecimentos você deverá ter para exercer esta profissão? 
 

 


