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GÊNERO TEXTUAL: JORNALÍSTICO
TIPO DE TEXTO: REPORTAGEM
- CONCEITO, CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA
- LEITURA E INTERPRETAÇÃO
- RESOLUÇÃO DE QUESTÕES

DESCRITORES
D1 – Localizar informações explícitas de um texto.
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 – Identificar o tema de um texto.
D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

ROTEIRO DE AULA
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REPORTAGEM
• GÊNERO TEXTUAL NÃO LITERÁRIO

• TEXTO JORNALÍSTICO VEICULADO PELOS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO

• REPÓRTER: APRESENTA A REPORTAGEM

• TEMAS: SOCIEDADE EM GERAL.
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FUNÇÃO DA REPORTAGEM

FUNÇÃO SOCIAL

• INTUITO DE INFORMAR

• FORMADORA DE OPINIÃO
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CLASSIFICAÇÃO DA REPORTAGEM

EXPOSITIVO E INFORMATIVO
• EXPÕE SOBRE UM DETERMINADO ASSUNTO, COM O INTUITO PRINCIPAL DE INFORMAR O LEITOR.

DESCRITIVOS E NARRATIVOS
• DESCREVEM AÇÕES E INCLUEM TEMPO, ESPAÇO E PERSONAGENS.

OPINATIVO
• APRESENTA-SE JUÍZOS DE VALOR SOBRE O QUE ESTÁ SENDO DISCORRIDO.

EXPOSITIVO        INFORMATIVO    

DESCRITIVO        NARRATIVO 

OPINATIVO
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REPORTAGEM E NOTÍCIA
• TEXTOS MAIS LONGOS
• OPINATIVOS
• ASSINADOS PELOS REPÓRTERES
• JORNALISMO OPINATIVO

REPORTAGEM

• TEXTOS RELATIVAMENTE CURTOS
• IMPESSOAIS
• INTUITO DE INFORMAR O LEITOR DE UM 

FATO ATUAL OCORRIDO
• JORNALISMO INFORMATIVO

NOTÍCIAS
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ATIVIDADE
Solidão pode matar tanto quanto a obesidade

Levantamento com dados de quase 4 milhões de pessoas aponta que viver (ou se sentir) 
sozinho é bem mais prejudicial do que parece

Muito se fala sobre a prevalência e os prejuízos da obesidade. Mas uma 
análise apresentada na 125ª Convenção Anual da Associação Americana de 
Psicologia alerta para outro mal pra lá de nocivo: a solidão. De acordo com os 
condutores do trabalho —cientistas da Universidade Brigham Young, nos 
Estados Unidos —, uma das principais ameaças nesse sentido seria o aumento 
do risco de morte prematura.

A pesquisa ocorreu em duas partes. Na primeira, 148 estudos foram avaliados, totalizando 300 mil 
pessoas. Cruzando as informações dessa turma, os experts americanos concluíram que quem cultiva bons 
relacionamentos interpessoais tem 50% mais chances de não falecer antes da hora em comparação com os 
solitários.

Já a segunda etapa considerou os dados de aproximadamente 3,4 milhões de voluntários, divididos em 
70 pesquisas. Como era de se esperar, também houve uma clara relação entre a solidão ou o isolamento 
social e o risco de morrer antes do tempo. Mas o que intrigou os experts foi o fato de esses problemas, 
segundo o estudo, serem tão deletérios quanto a obesidade ou outras condições sérias de saúde.



8

O isolamento social é definido como pouco ou nenhum contato com outros indivíduos. A solidão, por sua 
vez, é marcada pela falta de conexão emocional com os demais. Ou seja, é possível se sentir sozinho, mesmo 
em meio a um mar de gente.

Durante a convenção em que essa revisão foi apresentada, a professora de psicologia Julianne Holt-
Lunstad, uma de suas autoras, destacou a relevância do achado para os que estão na terceira idade, quando a 
falta de contato social é mais comum. Para ela, tal associação reforça a importância de investirmos em 
iniciativas que promovam o engajamento e a interação desse público, como centros de recreação e jardins 
comunitários.

Vand Vieira.Disponível em: https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/solidao-pode-matar-tanto-quanto-a-obesidade. Acesso 
em:22/01/2019. Adaptado.

1. Analisado globalmente, o texto tem o propósito principal de

A. alertar sobre os prejuízos da obesidade para a saúde da população.

B. comparar as características clínicas da obesidade com as da solidão.

C. comunicar ao público em geral resultados de uma pesquisa científica.

D. divulgar a 125ª Convenção Anual da Associação Americana de Psicologia.

C

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros
“Mas uma análise 
apresentada na 125ª 
Convenção Anual da 
Associação Americana 
de Psicologia (...) De 
acordo com os 
condutores do trabalho 
—cientistas da 
Universidade Brigham 
Young, nos Estados 
Unidos (...)”
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D
2. Analise o trecho: 

“A pesquisa ocorreu em duas partes. Na primeira, 148 estudos foram avaliados (...). Já a 
segunda etapa considerou os dados de aproximadamente 3,4 milhões de voluntários (...)”. 

Considerando a sequência nitidamente temporal, conclui-se que se trata de um 
segmento

A. argumentativo.

B. descritivo.

C. expositivo.

D. narrativo.

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto
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AD4 – Inferir uma informação implícita em um texto

3. Releia o título do texto: “Solidão pode matar tanto quanto a obesidade”. Nesse título, a 
forma verbal destacada expressa

A. possibilidade.

B. dúvida.

C. obrigatoriedade.

D. comparação.
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Cresce número de brasileiros que acessam internet pela TV

Um dos destaques verificados pela pesquisa foi o aumento do uso de TVs  para entrar no mundo digital: 
atualmente, 16,3% dos brasileiros se conectam à internet a partir do equipamento, um avanço de 5% em 
relação a 2016.

Já os computadores registraram uma queda de uso, segundo o IBGE. Em 2016, 63,7% dos brasileiros 
utilizavam o equipamento para acessar à internet. No ano seguinte, o porcentual caiu para 56,6%.

O IBGE também registrou uma alta no número de domicílios com acesso à internet. Em 2017, 74,9% dos 
lares brasileiros podiam tinham acesso ao recurso. No ano anterior, eram 69,3%. Entre as pessoas que não 
acessaram a internet no período da pesquisa, a falta de interesse (34,9%) foi a principal justificativa entre 
moradores de áreas rurais e urbanas.

O celular é o principal meio de acesso dos brasileiros à internet . 
Entre 2016 e 2017, o porcentual de pessoas que utilizavam o 
dispositivo para entrar na rede subiu de 94,6% para 97%, segundo 
pesquisa divulgada nesta quinta-feira 20 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

A presença do celular aumentou nos lares brasileiros de 92,6% para 
93,2%. No período, a proporção de casas com telefone fixo caiu 
de 33,6% para 31,5%.
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Atividades online

O que é que as pessoas tanto fazem na internet? A comunicação por aplicativos parece ser a principal 
motivação. De acordo com a pesquisa, a maioria dos usuários (95,5%) diz que “enviar ou receber mensagens 
de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail” é sua principal atividade no mundo digital. A 
modalidade que apresentou maior aumento foi a de “conversar por chamada de voz ou vídeo”, que passou de 
73,3% para 83,8% entre 2016 e 2017.

As pessoas também estão usando cada vez mais a internet para “assistir a vídeos, inclusive programas, 
séries e filmes”, de acordo com o IBGE. No período da pesquisa, o percentual saltou de 76,4% para 81,8%. No 
lado oposto, enviar e receber e-mails foi a única atividade mapeada pelo IBGE que apresentou um recuo 
entre 2016 (69,3%) e 2017 (66,1%).

A internet banda larga fixa está presente em 82,9% dos lares brasileiros, e a banda larga móvel em 78,3%. 
A parcela da população que usa conexão discada é mínima, de 0,6% em 2017.

Nos lares brasileiros com aparelhos de televisão, 79,8% tinham conversor (integrado ou adaptado) para 
receber o sinal digital de televisão aberta. A parcela dos que não tinham nenhuma condição de acesso ao 
sinal digital (conversor, antena parabólica ou televisão por assinatura) caiu de 10,3% (2016) para 6,2% (2017).

(REVISTA VEJA, 20.12.2018. Adaptada.)
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AD4 – Inferir uma informação implícita em um texto

4. De acordo com a reportagem, dentre todas as atividades possíveis na internet

A. os percentuais de uso foram ascendentes, exceto, a troca de e-mails.

B. conversar por camada de voz ou vídeo é a primordial função praticada pelos usuários.

C. as oscilações percentuais entre 2016 e2017 sempre estiveram acima dos 10%.

D. os idosos foram os que mais acessaram o envio e recebimento de mensagens de texto, voz 

ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail.
“enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail” é sua principal 

atividade no mundo digital.
(...)
No lado oposto, enviar e receber e-mails foi a única atividade mapeada pelo IBGE que apresentou um recuo 

entre 2016 (69,3%) e 2017 (66,1%).”



14

BD4 – Inferir uma informação implícita em um texto

5. Entre os aparelhos citados pela reportagem, o que foi menos procurado pelos brasileiros 
para se conectar à internet é o(a)

A. tablet, que fora preterido pelo celular.

B. computador, porque houve o registro de queda no uso.

C. celular, pois, apesar de estar na maioria dos lares brasileiros, sua função principal é 

telefônica.

D. televisão, ainda que tenha registrado crescimento nas pesquisas.

Já os computadores registraram uma queda de uso, 
segundo o IBGE. Em 2016, 63,7% dos brasileiros utilizavam o 
equipamento para acessar à internet. No ano seguinte, o 
porcentual caiu para 56,6%.



15

AD4 – Inferir uma informação implícita em um texto

6. Segundo a reportagem, a razão mais apontada para que as pessoas não tenham se 
conectado à internet em 2017 foi

A. desinteresse.

B. não acesso à rede.

C. valor dos pacotes de internet.

D. desconhecimento.

Entre as pessoas que não acessaram a internet no período da 
pesquisa, a falta de interesse (34,9%) foi a principal justificativa 
entre moradores de áreas rurais e urbanas.
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