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1. A respeito de bullying, assinale a opção correta.
A. Trata-se de um fenômeno que pouco interfere na aprendizagem e no desenvolvimento
cognitivo, sensorial e emocional das crianças e adolescentes, visto que, nessas fases, pode
ser percebido como brincadeira que, normalmente, leva os sujeitos a reagirem intensamente
em face dos desafios decorrentes de interações sociais.
B. Auxilia os alunos a demarcarem seu espaço tanto no ambiente escolar quanto na vida, já
que todos os envolvidos são levados a repensar seus papéis sociais.
C. O quadro de bullying está caracterizado quando um aluno mais forte passa a perseguir,
excluir e ridicularizar um colega, mesmo que seja uma única vez, demonstrando com essa
atitude comportamento segregacionista.
D.Corresponde a um conjunto de atos agressivos e sistemáticos contra criança ou
adolescente, sem motivação aparente, mas de forma intencional, protagonizado por um ou
mais agressores; a interação entre vítima e agressor é caracterizada por desequilíbrio de
poder e ausência de reciprocidade, tendo a vítima pouco ou quase nenhum recurso para
evitar a agressão ou dela se defender.



2.
Por que a adolescência é uma fase tão difícil? Porque é uma fase de mudanças físicas, 

psicológicas e sociais. 
Essa etapa marca exatamente a transição da infância para a idade adulta – segundo a

Organização Mundial da Saúde, a adolescência começa aos 10 e termina aos 20 anos.
Durante esse período, o corpo muda e as ideias também. Como é tudo ao mesmo tempo, é
normal que aconteçam conflitos internos e externos. Segundo a psiquiatra e psicanalista
Helena Masseo de Castro, a sensação de dificuldade não pode ser considerada como regra,
pois cada indivíduo tem uma experiência única de vida. “Nas famílias em que há diálogo,
conversa, intimidade, carinho e confiança, a adolescência é mais leve, pois o amor entre pais
e filhos é a base do amor-próprio, da autoestima”, afirma. Além disso, vale lembrar que
pessoas de classes sociais mais baixas podem ter problemas de adulto nessa fase, que se
sobrepõem às questões da adolescência.
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De acordo com o texto, a adolescência deve ser encarada como

A. uma fase que responde às influências culturais do seu tempo, fazendo com
que o jovem se posicione diante de temas polêmicos.

B. uma etapa de vários aprendizados, sendo que, no ambiente escolar, esse
aprendizado se constitui por meio da socialização.

C. uma etapa de transformações internas e externas, onde cada indivíduo
vivencia experiências singulares.

D. uma fase na qual a curiosidade e a necessidade de entretenimento são
aguçadas e exigem, por isso, a implementação de políticas públicas.
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No dia 6 de novembro de 2016, foi sancionada no Brasil pela presidente Dilma
Rousseff a Lei 13.185, que institui o Programa de Combate à Intimidação
Sistemática. A lei composta por oito artigos torna a luta contra o bullying escolar
uma política pública de educação e implementa uma série de ações que visam a
erradicar o bullying por meio de campanhas publicitárias, capacitação dos
profissionais da educação para lidarem com casos de bullying e o diálogo mais
estreito entre a escola e a família. Veja a transcrição do artigos 2º, 3º e 4º dessa lei:
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