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 A2 1o Bimestre Matéria: Cid. Cristã 7o ano ___ 
 Professor(a):  Data:  Valor: 8,0 Nota: 

 Aluno(a): 
 Assinatura do responsável: 

“Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós”. (I Coríntios 5:7) 
 
 
 
 
 

 
 
1. Ao estudarmos em sala de aula sobre valores e princípios, desenhamos uma árvore que exemplifica 
a nossa vida. Essa árvore possui três partes principais: a raiz, o tronco e os frutos. Relacione cada parte 
com a GRAÇA, A FÉ E OS PRINCÍPIOS. Coloque em cada retângulo o que representa cada parte de 
acordo com o que falamos em sala de aula.  

 
 
2. COSMOVISÃO: Como o próprio nome sugere, cosmovisão é o modo de ver o mundo, as lentes que, 
carregadas de nossos pressupostos, analisam o mundo e emitem um juízo de valor sobre determinadas 
coisas. Uma perspectiva do mundo e das coisas; um modo de observar o cosmo de um determinado 
ponto de vista.  
Analise as afirmações abaixo. E depois marque a ÚNICA alternativa correta.  
 
I. Como cristãos temos uma visão de mundo é idêntica a qualquer outra visão que há na sociedade.  
II. A Cosmovisão cristã é maneira de enxergar esse mundo de acordo com as Escrituras Sagradas 
 
( )A alternativa “I” está CORRETA.  
( )A alternativa “II” está errada 
( )As duas alternativas estão erradas 
( )As duas estão corretas 
( )A alternativa “II” está correta e explica a alternativa “I”.  
 
 

INSTRUÇÕES 
– Leia com atenção as questões antes de responder. 
– É proibido o uso de corretivo. 
– Coloque seu nome completo. Prova sem nome não será corrigida. 
– A prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
– A leitura e interpretação das questões fazem parte da sua avaliação. 
– Escreva corretamente com ordem, capricho e letra legível. 
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3. Ronald Nash, destacado filósofo cristão, afirma em sua obra Questões Últimas da Vida (2008), que 
existem cinco crenças mais importantes que definem a cosmovisão de alguém. MARQUE A ÚNICA 
ALTERNATIVA QUE MOSTRA ESSAS CINCO CRENÇAS. 
 

( ) Esportes - Meios De Comunicação – Família – Estado - Religião 
( ) Meio Ambiente – Economia – Política – Sociedade – Justiça 
( ) Filosofia – Conflitos Étnicos – Armamento Militar – Crise Sanitária 
( ) Deus – Metafísica – Epistemologia – Ética – Antropologia 
( ) Sociologia- Geopolítica – História Da Religião – Antissemitismo – Preconceito  
 
4. Defina o termo Cosmovisão.  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
5. É possível emitirmos algum tipo de juízo sobre um determinado assunto na sociedade sem levar em 
consideração nossa cosmovisão como filhos de Deus? Explique e exemplifique à luz do princípio do 
autogoverno.  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
6. Dê quatro exemplos de cosmovisões que foram citadas no texto e na sala de aula: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
7. TDI. “A Teoria do Design Inteligente pode ser compreendida como o estudo dos padrões na natureza 
que carregam as marcas de causalidade inteligente. A proposta do Design Inteligente é apenas detectar 
design na natureza. Segundo o texto compartilhado em aula, julgue as afirmativas abaixo e depois 
marque a única sentença correta: 
 
I.  O Design Inteligente não se preocupa em esclarecer ou explicar questões sobre a origem da vida, 
do Universo ou sobre a idade da Terra. 
 
II. A proposta do Design Inteligente é apenas buscar características inerentes de design num dado 
objeto na natureza hoje, a qualquer coisa que possa ser observável, pesquisada e identificada em 
laboratório.” 
 
III. A Teoria do Design Inteligente é uma das duas primeiras obras genuinamente brasileiras, relevantes 
e exclusivas acerca do design inteligente. 
 
( ) A afirmativa I está errada 
( ) As afirmativas I e III estão corretas 
( ) As afirmativas I, II e III estão incorretas 
( ) Somente as afirmativas II e III estão certas 
( ) Todas as afirmativas estão corretas 
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8. IDENTIDADE. Conforme o que compartilhamos sobre o assunto Identidade, relacione abaixo cada 
aspecto com o princípio correspondente e registre com suas próprias palavras as características.  
 
a) Quem eu sou. Identidade 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
b) O que eu tenho. Aliança 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
c) O que eu posso. Mordomia 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Boa Prova! 

     
 


