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1. A tradição oral 
é um elemento impor-
tante para unir um gru-
po, fortalecer sua iden-
tidade e construir uma 
memória coletiva. De 
acordo com o que estu-
damos neste trimestre, 
essa afirmação está: 

a) (    ) Errada
b) (    ) Correta

2. Uma das carac-
terísticas da tradição 
oral das primeiras co-
munidades de fé era:

a) (    ) apresentar 
em suas falas elemen-
tos do dia a dia dessas 
comunidades.

b) (    ) não apre-
sentar em suas falas 
elementos do dia a dia 

dessas comunidades.
c) (    ) registrar 

todas as falas realiza-
das na comunidade de 
fé.

3. Ao conviver em 
sociedade, adquirimos 
costumes, valores e 
crenças que farão par-
te do que somos. Essa 
afirmativa apresenta a 
seguinte ideia:

a) (    ) A sociedade 
não altera nosso modo 
de ser e agir, pois ape-
nas fazemos parte dela, 
apenas vivemos nela.

b) (    ) A socieda-
de tem a capacidade de 
moldar nossa forma de 
agir e ser.

c) (    ) A socieda-

de apenas existe pois 
estamos em comunida-
de, nós é que mudamos 
a sociedade, ela jamais 
nos transformará.

4. A tradição es-
crita, possibilitou que 
as religiões do mundo 
aumentassem o núme-
ro de seguidores. Isso 
se deu pois:

a) (    ) os livros 
eram baratos.

b) (    ) com a es-
crita o ser humano 
quebrou as barreiras de 
conhecimento regional

c) (    ) o serviço de 
correios da época era 
bem eficiente e o tem-
po de espera por um li-
vro era bem menor.
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clusão da publicação.
de  a criação  até  a  con- 
de processamento, des- 

  d)  (     )  velocidade 
de impressão.

  c)  (     )  velocidade 
de formatação.

  b)  (     )  velocidade 
de digitação.

  a)  (     )  velocidade 
foi:
citar outro  auxílio  que  
oralidade.  Podemos 
que  era  pautada  pela 
crita  do  que  a  antiga, 
mais  voltada  para  a  es- 
ção  de  uma  tradição 
em  muito  na  propaga- 
por Gutenberg auxiliou 

  5.  A  prensa  criada 

AVALIAÇÃO DE RELIGIÃO - 6º ANOS - 3º TRIMESTRE DE 2020

Data: 15/10/2020
Aluno(a):_________________________________________


