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I – INTRODUÇÃO
Este roteiro tem como objetivo orientá-lo nos estudos de recuperação. Ele consta de informações gerais,
uma lista de conteúdos contendo temas significativos e habilidades básicas para a continuidade dos seus
estudos, algumas orientações de estudo específicas da disciplina e uma atividade a ser realizada em casa
durante o período de preparação para a prova.
Para que você tenha um bom desempenho nesta recuperação, recomendamos um estudo diário e regular e
a realização completa e precisa da atividade indicada neste roteiro.
É muito importante, neste processo, a sua disposição para recuperar seu desempenho acadêmico, o que
pressupõe esforço, disciplina, organização e responsabilidade.
II – INFORMAÇÕES GERAIS
 Data da prova: (o cronograma com o horário de aplicação das provas será divulgado em sua sala e nos
corredores da escola e no site do colégio).
 Valor da prova: 31,5
 Bibliografia: material didático utilizado durante a etapa do ano letivo em curso: livro-texto, caderno de
anotações, exercícios diversos (é interessante rever também as provas realizadas durante a etapa)
 A atividade realizada em casa deve ser entregue no início do horário de aplicação da prova.
III – CONTEÚDO A SER ESTUDADO:
Temas e tópicos:.
 Fundamentalismo Religioso
Habilidades:
 Definir Fundamentalismo Religioso
 Analisar as causas e consequências do Fundamentalismo Religioso


Distinguir o Fundamentalismo no Cristianismo, Judaísmo e Islamismo

IV - ORIENTAÇÕES DE ESTUDO ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA:

Caro aluno, para o sucesso dos seus estudos será importante que você siga as
seguintes orientações:
Estude com intenção de “aprender” e não somente com a de cumprir uma obrigação.
2) Esclareça suas dúvidas e volte às anotações do caderno, observando os registros de sala e as tarefas de
casa desenvolvidas.
3) Leia todos os textos estudados em sala de aula.
4) Refaça, a título de sugestão, todos os exercícios trabalhados durante o transcorrer dessa etapa e a prova
trimestral de acordo com os conteúdos relacionados para esta prova de recuperação para que possa ajudálo(a) a obter êxito.
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V - ATIVIDADE A SER ENTREGUE NO DIA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO

QUESTÃO 1)
Leia os textos.

Texto 01
“Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que
assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações
religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes
religiosas em matérias sociais, políticas, culturais etc”.
Disponível em: www.mprj.mp.br. Acesso em: 21 maio 2015 (fragmento).

Texto 02
“O direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes
agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são
crimes inafiançáveis e imprescritíveis”.
STECK, J. Intolerância religiosa é crime de ódio e fere a dignidade. Jornal do Senado. Acesso em: 21 maio 2016 (fragmento).

Texto 3
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra o Sentimento Religioso
Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo
Art. 208 – Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir
ou perturbar cerimônia de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso:
Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa.
Parágrafo único – se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem prejuízo da
correspondente à violência.
Brasil. Código Penal. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 21 maio 2016 (fragmento)
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Texto IV

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 31 maio 2016 (adaptado).

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre
o tema “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”, apresentando proposta de
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa,
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Instruções:
1.
2.
3.
4.

Dê um título para a sua redação.
Não copie ou parafraseie trechos da coletânea de textos.
Respeite as características definidoras do gênero dissertativo.
Mínimo de 25 e máximo de 30 linhas.
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