
8º Ano     Ensino Religioso 

Quarta-Feira 25/03 

 

Leia o texto e responda as questões abaixo. 

O menino que mentia 

  

Um pastor costumava levar seu rebanho para fora da aldeia. Um dia resolveu pregar uma peça nos 
vizinhos. 
    – Um lobo! Socorro! Ajudem-me! Ele vai comer minhas ovelhas! Os jovens e adultos da vizinhança 
tinham largado o trabalho e saíram correndo para o campo para socorrer o menino. Mas encontraram-no 
às gargalhadas. Não havia lobo nenhum. 
    Ainda outra vez ele fez a mesma brincadeira e todos vieram ajudar; e ele caçoou de todos. 
    Mas um dia o lobo apareceu de fato e começou a atacar as ovelhas. Morrendo de medo, o menino quis 
sair correndo. 
    – Um lobo! Um lobo! Socorro! 
    Os vizinhos ouviram, mas acharam que era caçoada. Ninguém socorreu e o pastor perdeu todo o 
rebanho. 
    Ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade. 
(BENNETT, William J. O livro das virtudes para crianças. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.) 

  

1) Explique a moral da história? 

2) Você acha que o menino agiu de forma correta? Explique. 

3) Você acha que a mentira é algo simples não prejudica ninguém?Comente. 

4) Que valores faltam nas pessoas que não falam a verdade? 

5) Assinale nas palavras que são sinônimas de “mentira”: 

(   ) maldade 

(   )fraude 

(   )falsidade 

(   )engano 

 6) Explique a diferença entre mentir e omitir.  

 7) O que motiva as pessoas a mentirem? 

 8) Ainda de acordo com o texto, qual é o maior estrago que uma mentira pode causar? 

 

 8º Ano     Ensino Religioso 

Quarta-Feira 01/04 

Observe a tirinha e responda as questões a seguir: 

 



1) Que religiões são citadas na charge ao lado?Descreva. 

2) Escolha uma das religiões e ilustre seu símbolo. 

3) Enquanto discutem,eles se esquecem de coisas e ensinamentos das próprias religiões que são 

importantes.Descreva alguns ensinamentos presentes na sua religião.  

 

 

 


