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Atividade avaliativa 1º Trimestre de Religião 6º anos 
1. Dentro dos direitos e deveres do aluno dentro das instituições de ensino, encontramos 

a seguinte ideia: “O aluno tem o direito de não sofrer intimidação sistemática”. 

Assinale a alternativa que explica essa ideia: 

a) (    ) O aluno tem direito a desistir de realizar suas obrigações de aluno, a qualquer 

momento. 

b) (    ) O aluno tem o direito de conviver dentro da instituição escolar, sem passar, 

experimentar ou sofrer intimidações de qualquer conteúdo. 

c) (    ) O aluno tem o direito de realizar intimidações a qualquer momento. 

 
2. O aluno tem direito de que o ensino seja ministrado com base na liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento. Isso significa: 
a) (    ) Que os alunos não precisam receber a liberdade, apenas devem receber 

conhecimento. 
b) (    ) Que os alunos devem ter acesso ao conhecimento e ao mesmo tempo devem ter a 

liberdade de expressar, pesquisar e divulgar seus entendimentos sobre o assunto 
apreendido. 

c) (    ) Que os alunos, não devem apresentar pontos de vista, pois o conhecimento 
cientifico não é fundamentado em pontos de vista. 

d) (    ) Que os alunos não necessitam realizarem pesquisas ou expressarem o que 
apreenderam, para verificar se seus entendimentos estão corretos. 

 
3. Na seguinte ideia: “O aluno tem direito de não ser prejudicado dentro do ambiente 

escolar em relação a sua história de vida”, isso significa: 
a) (    ) Que a história de vida do aluno, não tem importância nenhuma para si e para a 

instituição de ensino. 
b) (    ) Que a história de vida que o aluno irá construir dentro da escola é o que importa 

para sua vida. 
c) (    ) Que cada um nós possui uma história de vida, e essa história de vida, precisa ser 

respeitada e valorizada por todos nós. 
d) (    ) Que cada um de nós constrói a cada dia uma nova história de vida, sendo assim a 

história passada, não tem sentido ou significado para a nova história de vida. 
 

4. Um dos principais deveres que os alunos devem cumprir nas instituições educativas é: 
a) (    ) ler todos os livros oferecidos pela instituição. 
b) (    ) criar amizades. 
c) (    ) ter a responsabilidade de aproveitar ao máximo o que a escola e seus educadores 

oferecem dentro do âmbito educacional. 
 

5. Os deveres são a manutenção da existência dos direitos. Isso significa que: 
a) (    ) Os deveres são apenas obrigações. 
b) (    ) Os deveres são necessários para que o direito a algo, possa existir. 
c) (    ) Os deveres são desnecessários, pois só os direitos importam para todos nós. 

 

Gabarito Religião 6º anos  
1 2 3 4 5 

     

 
Nome:____________________________________________Série_______________ Religião 


