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22ª SEMANA: DE  14 /09/2020 a 18/09/2020 

PROFª.  Mariângela  

ORIENTAÇÕES: 

• Corrijam as atividades da 20ª semana 

• Colar texto  “ Ser Argumentativo” e as atividades no caderno e responder as atividades no caderno 

• ATENÇÃO, ATENÇÃO, TIREM FOTO DESSA ATIVIDADE E ENVIE PARA A PROFESSORA 

ATÉ DIA 18 DE SETEMBRO... 

 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DA 20ª SEMANA ( coloquei somente as respostas ok) 

1. É a arte de buscar o bem comum. 

2. As leis são universais, prescritivas e têm relação com os assuntos públicos. 

3. Não, pois nem toda regra vale para todos. As leis dizem respeito à vida pública em sociedade. 

4. Coercitivo significa que a lei deve ser capaz de fazer as pessoas agirem de determinada maneira e não 

de outra. 

5. Não, segundo ele, uma lei deve ser feita pelo povo ou por representantes do povo, pois só assim ela 

terá força coercitiva. 

6. Segundo Cícero, o desrespeito à lei acaba destruindo a própria possibilidade de bem comum e a base 

da política. 

7. (  X ) A lei regula as relações sociais. 
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Responda de acordo com a tirinha de Calvin: 

1. O que Calvin tenta fazer? 



2. Quais argumentos Calvin usa para conseguir o que deseja? 

3. A professora se convence?    (      ) Não            (       ) Sim 

4. Se você fosse a professora, o que diria a Calvin? 

 

Informe-se! 

Ditadura é o governo exercido por uma ou mais pessoas com completa autoridade do 

Poder Executivo. Nessa forma de governo, os direitos individuais são restringidos ou 

suprimidos. 

  

5. Por que Calvin se considerou vítima de uma ditadura? 

6. Lembre-se das características das leis e da diferença entre regra e lei. O que Calvin 

confundiu para considerar o ato da professora uma ditadura? 

7. Pesquise e descubra o nome de alguns governantes ditatoriais. 


