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Atividade avaliativa 1º Trimestre de Religião 7º anos 
 

1. No século XVIII, o mundo via a pobreza como: 

a) (    ) uma praga. 

b) (    ) uma benção. 

c) (    ) um azar. 

d) (    ) um fracasso. 

 
2. A sociedade medieval presente na Europa, associava a virtude com a capacidade: 
a) (    ) de ser bem sucedido nos negócios. 
b) (    ) de ser muito querido com os outros. 
c) (    ) de ser muito prestativo, ajudando o próximo. 
d) (    ) de ser alegre, feliz e comprometido com o bem. 

 
3. Ainda, na época medieval as sociedades europeias entendiam a pobreza como: 
a) (    ) azar. 
b) (    ) fracasso pessoal. 
c) (    ) benção. 
d) (    ) presente dos Deuses. 

 
4. Entende-se laicidade religiosa, como: 
a) (    ) uma postura de neutralidade em relação as demais religiões presentes no mundo. 
b) (    ) uma postura de julgamento em relação as demais religiões presentes no mundo. 
c) (    ) uma postura de análise sobre qual religião, apresenta o maior número de 

seguidores na atualidade. 
d) (    ) uma postura de análise sobre qual religião, apresenta o menor número de 

seguidores na atualidade. 
 

5. Entende-se por estado laico: 
a) (    ) Um estado que optou em escolher uma determinada religião como religião oficial. 
b) (    ) Um estado que optou dentro de suas leis e normas, manter uma postura de 

neutralidade em relação as demais religiões. 
c) (    ) Um estado que optou em não seguir e não aceitar nenhuma religião em seu 

território. 
d) (    ) Um estado que optou em adotar uma religião como guia político e normativo em 

seu território. 
 
 

Gabarito Religião – 7º anos 
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