
 

 
 

 

 

ENSINO MÉDIO – EDUCAÇÃO RELIGIOSA – 1º SÉRIE – EXAME FINAL 

 

Critérios e Estudos de Revisão 

 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS: 

 Tema da Campanha da Fraternidade e a Realidade Brasileira. 

 O fenômeno religioso como um fenômeno cultural. 

 A Alteridade e o olhar para o "outro". 

 As novas tecnologias, as formas de expressão da religiosidade e os fenômenos religiosos. 

 As estratégias de comunicação dos fenômenos religiosos na sociedade contemporânea. 

 

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. Pela metodologia OPEE, é possível fazer uso dos estudos e Paul Dolan para compreender 

alguns elementos relacionados à felicidade e projeto de vida. Retome o que o autor entende 

por “autoconhecimento”. 

4. De acordo com Léo Fraiman, quais são as diferenças entre “prazer” e “propósito”? 

5. Faça uma lista com ao menos três situações que representem o sentido de “prazer” e outra 

para “propósito”, segundo Léo Fraiman. 

6. Na metodologia OPEE, foi apresentado um estudo do Martin Selgman sobre os impactos das 

religiões na vida das diferentes sociedades. A partir disso, ele cria o conceito de “virtudes 

ubíquas”. O que esse conceito significa? 

7. Quais são as seis dimensões das “virtudes ubíquas” para Martin Selgman? Identifique cada 

uma delas nas seguintes imagens. 

      

      

 



 

 
 

8. Na metodologia OPEE, há a preocupação que todos aprendam exercitar o “diálogo interno” 

como estratégias de construção da felicidade. Como pode ser definido esse conceito? 

9. Leia a lista a seguir 

Pensamentos que melhoram o diálogo o interno e reforçam a autoestima 

a. Tenho inteligência. 

b. Tenho valor. 

c. Meu corpo está bem. 

d. Tenho o direito de errar e aprender. 

e. Posso ser bem-sucedido. 

f. Sou digno de ser amado. 

g. Tenho direito a meus sentimentos. 

h. Sei tomar decisões 

 

Classifique essas frases em dois grupos: (a) frases que evidenciam o cuidado com o próprio 

corpo; (b) frases que evidencie situações emocionais e de valores. 

10. Localize no livro de OPEE, conceitos que possam definir com mais precisão as frases da 

lista apresentada na questão anterior. 

11. Na metodologia OPEE, foi possível estudar elementos da vida de Nelson Mandela e como 

construiu seu projeto de vida tomando para si a dimensão de missão. Faça um resumo sobre 

como esse senso de missão pode ser percebido na trajetória do personagem citado. 

12. O que é uma vocação?  

13. Na metodologia OPEE, foi-se estudado a temática da Educação Financeira a partir da noção 

de economia colaborativa. Como podemos definir esse conceito? 

14. Nos estudos de Educação Financeira, a metodologia OPEE propôs uma reflexão sobre 

consumismo e controle emocional. Escreva um parágrafo que explique a relação apresentada 

no livro. 

15. Na metodologia OPEE, ao estudarmos os métodos de estudo, foram propostos os seguintes 

elementos vitalizadores do estudo de qualidade: concentração, memória, leitura efetiva e 

motivação. Como podemos compreender cada um deles? 

16. Na metodologia OPEE, foi-se problematizada a importância do relaxamento como estratégia 

de controle emocional do estresse. Justifique essa afirmação. 


