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Copiar as perguntas e responder no caderno.  

 
 

QUESTÃO 01. Você está vivendo intensamente sua adolescência. É um tempo de descobertas, desafios, medos e 

sonhos. Tempo de buscar, sobretudo, a confiança em si mesmo. Tantas mudanças acontecem com você: físicas, 

emocionais, psicológicas, sociais....Aos poucos e, muitas vezes, quase sem perceber, vai-se firmando sua personalidade, 

seu jeito próprio de pensar e de conhecer a realidade da vida – o jeito todo especial de ser e de crer em seu próprio 

potencial de realizações. 

 

a) Quais são os seus desafios? 

b) Quais são os medos? 

c) Cite seus sonhos. 

 

QUESTÃO 02. O que significa dizer que nossa aparência, nossos sentimentos, atitudes e hábitos nos representam em 

um dado momento do tempo? 

 

QUESTÃO 03. Reflita e responde: Quem sou eu diante do espelho? O que sinto quando olho para mim mesmo? 

 

QUESTÃO 04. Pensa e responda: O que mais me deixa faz feliz? O que mais me entristece? 

 

QUESTÃO 05. Sobre o virus COVID-19 quais são as ações que você tem colocado em prática para detê-lo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLÉGIO EXECUTIVO 
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Série / Turma: 8º A, Goiânia, ______ de _______________________ de 2020 

Professor: Maria de Jesus costa Santos Disciplina: Ética e Cidadania NOTA 

Aluno (a): Nº: 

1. Fica terminantemente proibido o uso de aparelho celular ou outro recurso eletrônico sem orientação prévia do aplicador. A violação desta regra 

implicará na nota ZERO para esta avaliação. 

2. Resolva as questões à caneta esferográfica AZUL ou PRETA. O aluno que assim não o fizer, não terá direito a possíveis revisões. 
3. Todas as questões subjetivas deverão conter as respectivas resoluções, caso contrário será atribuída nota ZERO para a questão. 

4. Em caso de “COLA” será atribuída nota ZERO para esta avaliação.  

5. Qualquer tipo de rasura ou utilização de qualquer tipo de corretivo implicará na nota ZERO para a questão. 


