
QUESTÃO 2 Pontuação 

1- Complete a frase abaixo do escrito “As Quatro Dívidas de Gratidão”, escrevendo as palavras 
corretas nos trechos sublinhados, selecionando-as da seguinte relação: 

     1 – seres vivos 2 - pais         3 – budismo   4 - Sutra do Lótus      5 - bodisatvas 

 “Aquele que estuda os ensinamentos do                                                                não deve deixar de 

saldar as quatro dívidas de gratidão. De acordo com o Sutra sobre a Contemplação da Mente 

como Solo, a primeira das quatro dívidas é aquela assumida com todos 

os                                                                    . Se não fosse por eles, seria impossível fazer o voto de 

salvar inúmeros seres vivos. Além disso, se não fosse pelas pessoas más que perseguem 

os                                                                            , como estes poderiam desenvolver virtudes?” 

 

2- Em relação à frase ‘Se não fosse por eles, seria impossível fazer o voto de salvar inúmeros seres 

vivos.’ do escrito da questão anterior, escreva a letra “C” dentro dos (     ) das interpretações 

corretas, e “E” das erradas:  

a- (     )  Essa frase indica um dos juramentos dos bodisatvas. 

b- (     )  Essa frase indica o juramento de salvar somente as pessoas más que perseguem os devotos.  

c- (     )  Essa frase indica o juramento de salvar todos os seres vivos. 

 

3- Complete a frase abaixo, escrevendo as palavras corretas nos trechos sublinhados : 

De acordo com o escrito “As Quatro Dívidas de Gratidão”, a quarta dívida de gratidão é devida aos 

três tesouros que são: o tesouro do                                                                                         , o tesouro 

da                                                                     e o tesouro da                                                                 . 

 

4- Complete a frase abaixo sobre cenário histórico do escrito “As Quatro Dívidas de Gratidão”, 

escrevendo as palavras corretas nos trechos sublinhados: 

Nichiren Daishonin escreveu “As Quatro Dívidas de Gratidão” durante seu exílio à península 

de                                                                                      . É uma carta que foi endereçada para o seu 

discípulo da província de Awa chamado                                                                                              . 
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