
SEMANA PRESENTE



WHAT IS BULLYING?

Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos, contra uma 
pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. 
O termo surgiu a partir do inglês bully , palavra que 
significa tirano, brigão ou valentão, na tradução para o português.

No Brasil, o bullying é traduzido como o ato 
de bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar, ridicularizar, colocar 
apelidos humilhantes e etc. Essas são as práticas mais comuns do ato de 
praticar bullying. A violência é praticada por um ou mais indivíduos, com o 
objetivo de intimidar, humilhar ou agredir fisicamente a vítima.







https://www.youtube.com/watch?v=aFEeQQlOOv4

https://www.youtube.com/watch?v=aFEeQQlOOv4




TEXT STUDY

• RIO DE JANEIRO, BRAZIL –
Gabriella Gomes, 24, is in 
nursing school. But she says 
she didn’t always enjoy being a 
student when she was younger 
because she was bullied.

• For years, she says her 
childhood peers teased her for 
being intelligent. She says they 
also made fun of her body type 

because she was not as thin 
as the other girls. Students 
were verbally aggressive, 
calling her names such as 
“whale.” Sometimes, the words 
escalated toactions. 
source:https://globalpressjournal.
com/americas/brazil/numerous-
sectors-attack-bullying-in-brazil/

https://globalpressjournal.com/americas/brazil/numerous-sectors-attack-bullying-in-brazil/


TEXT STUDY 

De acordo com o texto, quais situações podem ser encontradas:

(   ) descreve um rapaz que sofria bullying;

(   ) sempre gostou de estudar;

(   ) fala que era gordo(a);

(   ) era atacado(a) por ser inteligente;

(   ) era chamado(a) de elefante;

(   ) às vezes estas palavras se tornavam ações;

(   ) os colegas de sala eram sempre gentís;











TEXT STUDY 
• Bullying is the use of force, threat, or coercion to abuse, intimidate or

aggressively dominate others. The behavior is often repeated and habitual. One
essential prerequisite is the perception, by the bully or by others, of an imbalance
of social or physical power, which distinguishes bullying from conflict. Behaviors
used to assert such domination can include verbal harassment or threat,
physical assault or coercion, and such acts may be directed repeatedly towards
particular targets. Rationalizations of such behavior sometimes include differences
of social class, race, religion, gender, sexual orientation, appearance, behavior,
body language, personality, reputation, lineage, strength, size, or ability. If bullying
is done by a group, it is called mobbing.

• Bullying can be defined in many different ways. In the United Kingdom, there is no
legal definition of bullying, while some states in the United States have laws against
it. Bullying is divided into four basic types of abuse – emotional (sometimes called
relational), verbal, physical, and cyber. It typically involves subtle methods of
coercion, such as intimidation. Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Bullying

https://en.wikipedia.org/wiki/Bullying


QUESTION
Marque as afirmativas com V ou F, de acordo com o texto:

(   ) definição e variação;

(   ) afirma que bullying tem significado em todas as partes do mundo;

(   ) esta prática somente será admitida se ocorrer de forma constante e duradoura;

(   ) é reconhecida se praticada no âmbito de agressão física;

(   ) não tem como cometer bullying por um grupo de pessoas;

(   ) bullying apresenta uma única forma de prática contra uma pessoa;

(   ) também pode ser praticado por via digital, tais como: e-mail, redes sociais, fotos 
adulteradas digitalmente, etc.

(   ) nunca envolve maneiras sutis, sempre abruptas e truculentas;

(   ) no Brasil são 8 tipos: verbal;física;virtual;sexual;psicológica;material;moral e 
social.



Muitos movimentos sociais, notícias variadas,

músicas e tudo que se pode imaginar de

pesquisa está a um clique. Este tem sido o

mundo de oportunidades com o advento das

relações globais, atreladas ao uso maciço da

tecnologia. Podemos inferir que a imagem

acima procura retratar:

a) Bullying

b) Depressão

c) Preconceito linguístico

d) Solidão

e) Ciberbullying

QUESTION



QUESTION

Placas e pautas publicitárias são

usadas em vários seguimentos e

com uso diversificado na

sociedade, assim como em

prédios, ruas, avenidas, em casa,

etc. A forma usada para solicitar

uma ação de quem ler esta placa:

_____________________________



QUESTION

De acordo com o estudo dos VERBS, nesta QUOTE, 
podemos afirmar a existência dos seguintes verbos:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________



QUESTION

Na parte destacada na pauta

publicitária, o modo verbal

presente está no:

a)Indicative

b)Subjunctive

c)Imperative

d)Conditional

e)interrogative



https://www.youtube.com/watch?v=M3IL8fCS02w

https://www.youtube.com/watch?v=M3IL8fCS02w


QUESTION

O reconhecimento da importância 

cultural em Língua Estrangeira 

Moderna como diversidade cultural e 

linguística é o grande desafio das 

mais variadas formas de artes. No 

fragmento da música Girls like you, da 

banda Maroon 5, há o emprego do

connector because ( ‘cause ) e que 

transmite uma ideia de:

a) alternativa

b) contraste

c) consequência

d) ênfase

e) causa




