
 

 
 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ENSINO RELIGIOSO – 9º ANO – EXAME FINAL 

Critérios e Estudos de Revisão 

 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS: 

 A valorização e respeito por diferentes tradições religiosas. 

 As representações e crenças das diversas tradições religiosas. 

 Os conceitos básicos das diferentes tradições religiosas. 

 As verdades dogmáticas e doutrinais das diferentes tradições religiosas. 

 Qual é o verdadeiro sentido para a vida 

 O mistério da morte 

 A morte através dos tempos 

 A concepção de morte nas diferentes religiões 

 Podemos nascer de novo? 

 

ESTUDOS DE REVISÃO: 

1. O Hinduísmo é originário de qual país? 

2. Qual é a relação entre a Civilização Védica e o surgimento do Hinduísmo? 

3. Qual é o nome do símbolo do Hinduísmo? O que ele representa? 

4. O que é o ahimça? Ele foi usado por qual líder religioso e para qual motivo? 

5. O que são as castas do Hinduísmo? Quais são e como elas dividem a lei do carma? 

6. Explique o que é a lei do carma? 

7. Quais são as características do deus Vishnu? 

8. Faça um breve resumo sobre as duas encarnações do deus Vishnu: Rama e Krishna. 

9. Onde Siddharta Gautama nasceu? 

10. Sobre a vida de Siddharta Gautama, responda: 

a. Quais foram os três locais que ele viveu? 

b. O que ele viveu em cada local? 

c. O que fez ele sair de cada local? 

11. Quais sinais fizeram Siddharta mudar radicalmente de vida? 

12. O que são as 4 nobres verdades? 

13. Explique cada uma das 4 nobre verdades. 



 

 
 

14. O que é o Nobre Caminho Óctuplo? 

15. Em ordem, quais são as três divisões básicas do Nobre Caminho Óctuplo? 

16. O que é dhammmapada? Como ele está organizado? 

17. O que é o Tri Pitaka? Como ele está organizado? 

18. A cultura ioruba é originária de qual país? 

19. Para as religiões de matriz africana, o que é: 

a. Orixás? 

b. Axé? 

c. Ubuntu? 

20. Como surgiu o Judaísmo? 

21. Quais são os três personagens considerados os patriarcas do judaísmo? 

22. O que significa os seguintes elementos para o Judaísmo: 

a. Siddur? 

b. Rabino? 

c. Shabbat? 

d. Kasher? 

e. Tefelin? 

f. Kipah? 

23. O que foi e como aconteceu a Aliança Abraâmica? 

24. O que foi e como aconteceu a Aliança do Monte Sinai? 

25. O que Deus pretendia com a Aliança de Moab? 

26. O que é a Torá? Como ela está organizada? 

27. Como surgiu o Islamismo? 

28. Por que, no islamismo, o Alcorão é tido como um livro que revela as verdades de Alá? 

29. O que foi a hégira? 

30. O que são os Cinco Pilares da Fé? 

31. Explique cada um dos Cinco Pilares da Fé para o Islamismo: 

a. Shahada  

b. Salat 

c. Zakat 

d. Sawn 

e. Hajj 

32. O que é o niilismo? Como ele compreende o sentido de morte? 

33. O que é o conceito de ancestralidade? Como ele compreende o sentido de morte? 

34. Quais grupos religiosos compreendem a morte através da noção de ancestralidade? 



 

 
 

35. Quais são as diferenças entre as noções de ressurreição e reencarnação no que tange a 

compreensão da morte? 

36. Como as seguintes religiões compreendem a reencarnação: 

a. Hinduísmo e Budismo? 

b. Espiritismo? 

37. Como as seguintes religiões compreendem a ressurreição: 

a. Judaísmo? 

b. Cristianismo? 

c. Islamismo? 

 

 


