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Leia os textos abaixo e responda às questões: 

Texto 1  

Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de 

maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem na 

palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é 

entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maus-tratos. 

  

1) O objetivo do texto é: 

a) criticar o uso de palavras de origem inglesa. 

b) explicar o significado da palavra bullying. 

c) orientar a escola sobre como evitar práticas de bullying. 

d) dar conselhos sobre como se defender do bullying. 

e) apresentar uma definição para a palavra “valentão”. 

 

2) Para serem consideradas bullying, é preciso que as agressões ocorram 

a) rapidamente. 

b) ocasionalmente. 

c) provisoriamente. 

d) constantemente. 

e) temporariamente 
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3) A respeito do bullying, é correto afirmar que 

a) a vítima costuma provocar o agressor. 

b) o agressor age casualmente, sem pensar. 

c) a palavra designa somente a violência física na escola. 

d) já existem palavras em português para substituir o termo inglês. 

e) se trata de situação com o objetivo de humilhar, maltratar alguém. 

  

Texto 2 

O que é bullying?  

O termo designa todo o tipo de atitude agressiva, verbal ou física, praticadas repetidamente por um ou 

mais estudantes contra outro aluno, mais de três vezes no mesmo ano. (...) 

Perseguição, xingamentos e humilhações constantes. As repetidas agressões verbais cometidas por um 

adolescente de 15 anos - aluno de uma escola particular da região Centro-Sul de Belo Horizonte - 

contra uma colega de sala de aula da mesma idade resultaram em uma punição inédita em Minas. O 

garoto foi condenado pela Justiça a indenizar a menina em R$ 8.000, pela prática conhecida 

como bullying. A decisão é do juiz Luiz Artur Rocha Hilário, da 27ª Vara Cível da capital.                

1) O segundo texto que você leu é um trecho de uma reportagem retirada de um blog 

chamado Educação encarcerada. Com base na leitura desse texto e em nossos estudos sobre o tema, 

responda :  

a) Podemos considerar que qualquer atitude agressiva pode ser chamada de bullying? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

b) O texto trata do bullying no ambiente escolar. É apenas nas escolas que o problema ocorre? 

Explique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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c) O aluno condenado pela justiça tinha 13 anos e estava na sétima série na época em que 

cometeu bullying contra uma colega da mesma idade. Que atitudes motivaram a família da menina a 

entrarem com um processo contra o menino? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

d) Qual foi o resultado da ação movida na justiça? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

e) Você concorda com a decisão do juiz? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                        TENHA UMA ÓTIMA SEMANA!!! 

  

                                                 BONS ESTUDOS!!! 

 

                                                             PROFª VANUSA 

 


