
CENTRO EDUCACIONAL SIGMA 

  

 

 

16M2Por_PD_17_2018.docx  |  6º ANO  ::  2º período  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  | jun/2018      pág. 1 de 2

Amiguinhos da onça 

Pesquisa mostra que ofender colegas nem sempre é inofensivo. 

Nada mais comum que zoar ou ser zoado na escola. Um 

pedido humilhante aqui, umas risadinhas maldosas ali, um 

empurrão, uma fofoca ou um "gelinho" da classe. Todo mundo já 

sofreu, testemunhou ou foi vítima de uma dessas 

“brincadeirinhas”. 

A novidade é que esse comportamento, considerado 

“normal" por alunos e por muitos professores, está longe de ser 

algo inocente. Quem batiza um colega de "bola" ou de "quatro 

olhos”, para citar exemplos menos cruéis, não pensa em como tais 

apelidos podem magoá-lo, afetar sua autoestima e seu rendimento 

escolar. Parece um exagero? Pois não é. 

Isso é o que mostra uma pesquisa realizada pelo ibope a 

pedido da organização não-gorvenamental Abrapia (Associação 

Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à 

Adolescência). 

Dos 5.482 alunos, da 5ª a 8ª série, de 11 escolas públicas e 

particulares do Rio de Janeiro que foram ouvidos na pesquisa, mais 

de 40,5% admitem ter praticado ou ter sido vítimas de “bullying” – 

palavra em inglês que é usada com o sentido de zoar, gozar, 

tiranizar, ameaçar, intimidar, humilhar, isolar, perseguir, ignorar, 

ofender, bater, ferir, discriminar e, ufa, colocar apelidos do mal. 

“O 'bullying' se caracteriza por agressões físicas ou morais 

repetitivas, o que configura uma situação “de abuso de poder”, 

explica o médico Lauro Monteiro Filho, secretário-executivo da 

Abrapia. 

Os dados da pesquisa mostram que dois em cada três 

alunos que sofreram esse tipo de agressão ficaram incomodados. 

As reações vão desde a raiva (22,2% dos casos) até a vontade de 

não ir mais para a escola (2,8%). 

Outra pesquisa, feita pela Universidade West England, no 

Reino Unido, mostrou que um a cada cinco jovens de 15 anos mata 

aulas porque sente-se inseguro quanto a sua aparência e não quer 

ser alvo de chacota dos colegas. 

“O aluno que sofre 'bullying' passa a ter medo e a se isolar 

socialmente. Alguns começam a faltar às aulas, outros tentam 

mudar de escola. E há aqueles que, em casos extremos, tentam até 

mesmo o suicídio", alerta Monteiro. 

Para ele, o desafio é convencer as escolas, os alunos e as 

famílias de que todos perdem ao não agir contra essa situação: 

“Até o aluno que pratica o “bullying” acaba sofrendo 

consequências, pois pode se tornar uma pessoa agressiva e com 

dificuldade de respeitar os colegas de trabalho e os familiares” 
Fernanda Mena e Guilherme Werneck- Folha de S. Paulo, Junho de 2003.  

 

Vocabulário 

Acuado: Que se considerou vencido, humilhado, 
ameaçado, cercado. Em dificuldades. 
Chacota: zombaria, sentido de ridicularizar ou desprezar. 
Tiranizar: tratar com tirania, crueldade.  
 
 
 
 
 
 

 Exercício 1

A reportagem foi publicada no suplemento Folha teen. 
Considerando o leitor a quem se dirige a matéria que você 
leu, qual é o público-alvo do suplemento. Justifique.  

 

 

 

 

 

 Exercício 2

Por que os repórteres escolheram o tema Bullying para 
este público? 

 

 

 

 

 

 

 Exercício 3

Encontre na oração abaixo os substantivos e classifique-os 
em concretos ou abstratos: 

O homem é mortal pelos seus temores e imortal pelos 

seus desejos. 

 

 

 

 

 Exercício 4

Identifique os substantivos presentes nas orações e 
classifique-os em concreto ou abstrato. 

a) Você tem medo de lobisomem?  

 

b) A beleza exterior ainda é muito valorizada.  

 

c)  A violência tornou-se comum hoje.  

 

d) Não se pode amar sem igualdade.  
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 Exercício 5

Retire do trecho os algarismos presentes no texto, 
transforme-os em numerais e, em seguida, classifique-os. 

 

“Dos 5.482 alunos, da 5ª a 8ª série, de 11 escolas públicas e 

particulares do Rio de Janeiro que foram ouvidos na pesquisa, mais 

de 40,5% admitem ter praticado ou ter sido vítimas de "bullying".” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercício 6

No trecho “... mostrou que um a cada cinco jovens de 15 
anos...”, o termo em destaque exerce função de artigo ou 
numeral? Justifique. 

 

 

 

 

 Exercício 7

Os substantivos fazem flexão em grau. O grau 

aumentativo também pode indicar exagero, depreciação 
ou afeto, enquanto o grau diminutivo pode indicar 
moderação, afetividade ou desdém. Observe as palavras 
destacadas e responda:  
Nada mais comum que zoar ou ser zoado na escola. Um 
pedido humilhante aqui, umas risadinhas maldosas ali, um 
empurrão, uma fofoca ou um "gelinho" da classe. Todo 
mundo já sofreu, testemunhou ou foi vítima de uma 
dessas "brincadeirinhas". 
 

a)  É possível afirmar que as palavras destacadas sofrem 
o mesmo processo de flexão de grau? Explique. 

 

 

 

b) Há entre as palavras destacadas, alguma que não 
exprime ideia de afetividade? Qual? 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercício 8

Leia esta tira de Fernando Gonsales. 

 

 
 

a)  Sabendo que o substantivo se flexiona em gênero, 
como se faz o feminino da palavra “cabrito”? 

 

 

b) Qual é o masculino do substantivo “mulher”? 

 

 

c)  Identifique no 2º quadrinho da tira três substantivos 
masculinos. 

 

 

d) Com base nas respostas às perguntas anteriores, 
conclua: No português, existe um único modo de 
formar o feminino dos substantivos? 

 

 

 

 

 Exercício 9

O substantivo flexiona-se em número. Na tira, os 
substantivos formas e nuvens estão no plural. Qual é o 
processo utilizado para formar o plural dessas palavras? 

 

 

 

 

 Exercício 10

O substantivo também se flexiona em grau. Acrescentando 
os sufixos -ão/-ona e -inho/-inha, forme o aumentativo e o 
diminutivo dos substantivos pastel, mulher e faca. 

 

 

 


