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GÊNERO TEXTUAL: JORNALÍSTICO

TIPO DE TEXTO: NOTÍCIA
- ESTRUTURA TEXTUAL
- 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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ESTRUTURA

A NOTÍCIA PAUTA-SE POR RELATAR FATOS CONDICIONADOS AO INTERESSE DO 
PÚBLICO EM GERAL, A LINGUAGEM NECESSARIAMENTE DEVERÁ SER CLARA, 
OBJETIVA E PRECISA, ISENTANDO-SE DE QUAISQUER POSSIBILIDADES QUE 
PORVENTURA TENDEREM A OCASIONAR MÚLTIPLAS INTERPRETAÇÕES POR PARTE 
DO RECEPTOR.
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1. TÍTULO PRINCIPAL E TÍTULO AUXILIAR

A NOTÍCIA É FORMADA POR DOIS TÍTULOS:

• PRINCIPAL – MANCHETE, QUE SINTETIZA O TEMA QUE SERÁ ABORDADO.

• AUXILIAR –UM POUCO MAIOR, O QUAL AUXILIA O ENTENDIMENTO DO 
TÍTULO PRINCIPAL, OU SEJA, É UM RECORTE DO ASSUNTO QUE SERÁ 
EXPLORADO.

ESTRUTURA

Olimpíadas Rio 2016 (Título Principal)
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 (Título Auxiliar)

Ex.:
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ESTRUTURA

O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, vem se preparando 

para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos 

Olímpicos ocorrerão entre os dias 05 e 21 de agosto e os Jogos Paraolímpicos, que 

contempla os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro.

Ex.:

2. LIDE
• CORRESPONDE À INTRODUÇÃO DA NOTÍCIA.
• PRIMEIRO PARÁGRAFO QUE RESPONDERÁ AS PERGUNTAS: 

O QUE? QUEM? QUANDO? ONDE? COMO? PORQUE?
• TODAS AS INFORMAÇÕES QUE ESTARÃO CONTIDAS NA NOTÍCIA 

DEVERÃO NELE APARECER. 
• DESPERTA A ATENÇÃO DO LEITOR PARA A LEITURA DA NOTÍCIA.

O QUE?ONDE?

QUANDO?
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ESTRUTURA

Segundo a página oficial do “Rio 2016”, os Jogos Olímpicos vão ocorrer 
durante 17 dias (05 e 21 de agosto) em quatro regiões da Cidade 
Maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, 
Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde 
participarão 10.500 atletas de 206 países. Duas novas modalidades foram 
inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016: o golfe e o rugby.

Já os Jogos Paralímpicos, destinados para atletas com necessidades 
especiais, acontecerão durante 11 dias (7 a 18 de setembro) nas mesmas 
regiões da cidade (Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro), que no total 
contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, 
onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de 
duas novas modalidades: a canoagem e o triatlo.

Ex.:

3. CORPO DA NOTÍCIA
• DESCRIÇÕES MAIS DETALHADAS. 
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D4 Inferir uma informação implícita em um texto

Pesquisadores descobrem quais os momentos mais arriscados para tirar uma selfie
Estudo foi baseado em notícias de pessoas que morreram logo depois ou enquanto se fotografavam

Volta e meia, surge no noticiário a notícia de alguém que morreu na tentativa de tirar uma selfie. Neste ano, por exemplo, no último dia de 
janeiro, um adolescente indiano de apenas dezesseis anos morreu atropelado enquanto tentava se fotografar diante de um trem em movimento.

Intrigada pela morte do jovem, a equipe do site norte-americano de jornalismo de dados Priceonomics fez um balanço com as notícias que 
relataram os infortúnios das pessoas que tentavam tirar selfies. De acordo com os dados revelados pelo site, entre 2014 e o início de fevereiro de 
2016, nada menos que 49 pessoas tiveram uma morte precedida por selfie.

A média de idade dos mortos é de 21 anos e 75% deles eram homens. Confira abaixo os principais causadores das mortes dos fotógrafos 
amadores:

1 – Queda de um lugar muito alto, como um barranco ou um prédio: 16 pessoas
2 – Afogamento: 14 pessoas
3 – Atropelamento por trem: 8 pessoas
4 – Tiro de arma de fogo: 4 pessoas
5 – Explosão de granada: 2 pessoas
6 – Queda de avião: 2 pessoas
7 – Acidente automotivo: 2 pessoas
8 – Ataque de animal selvagem: 1 pessoa
Cerca de 40% dos mortos, ou seja, 19 pessoas, eram indianos. Ainda que seja possível afirmar que a grande população da Índia (cerca de 1,25 

bilhão de pessoas) seja um dos responsáveis pela alta posição no ranking, o argumento não é suficiente para explicar a quantidade  de acidentes 
fatais. Alguns países, como a Rússia e a própria Índia, estão espalhando placas que alertam pessoas de lugares perigosos para fazer  selfies.

Os responsáveis pela pesquisa, porém, afirmam que ela não pode ser considerada completa ou definitiva, posto que eles se basearam o 
estudo somente nos casos noticiados pela imprensa mundial.

ALENCAR, Lucas. Pesquisadores descobrem quais os momentos mais arriscados para tirar uma selfie. Galileu. Disponível em:<http://zip.net/blsTt1>. Acesso em: 17 fev. 2016 (Adaptação).

ATIVIDADE
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1. De acordo com o texto, os estudos da equipe do site Priceonomics são:

A. definitivos.

B. essenciais.

C. inconclusivos.

D. categóricos.

. 

D1 Inferir uma informação explícita em um texto C
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2. De acordo com o texto, o que levou à pesquisa sobre as mortes por selfies foi 
o(a)

A. grande número de mortos por esse motivo.

B. fato de a maior parte das mortes ter ocorrido na Índia.

C. morte de um determinado jovem.

D. fato de Índia e Rússia espalharem placas alertando sobre o perigo de selfies.

. 

D1 Inferir uma informação explícita em um texto C
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D4 Inferir uma informação implícita em um texto

Por que achamos que ser magro é bonito?
      Dieta da sopa, da lua, do pepino, da batata doce, para secar a barriga. Em um 
passeio rápido pela internet, não é nada difícil pinçar alguns exemplos de uma 
obsessão pela magreza. Mas por que queremos tanto emagrecer? Por que 
achamos que “magreza = beleza”?
     A preocupação com o ponteiro da balança está longe de ser apenas uma preocupação com a saúde. Essa neura com o peso 
não vem dos tempos mais remotos. Basta espiar as obras de arte dos séculos passados e ver que a figura feminina idealizada 
ali concentrava mais gordura do que as modelos de hoje. O quadril largo, as coxas generosas, o rosto mais cheinho eram 
traços valorizados nas musas. Ainda que o padrão em si tenha mudado, a lógica permanece. “Os padrões de beleza que 
aparecem ao longo da história são, como regra, acessíveis a poucos”, aponta a psicóloga Joana de Vilhena Novaes.

     Quando fazer as três refeições básicas diariamente era um luxo e morrer de fome era um destino comum para as 
pessoas, a gordura era um privilégio. Agora, já que temos mais comida à disposição, mais jeitos de conservá-la, comer é fácil. 
Portanto, não é de estranhar que as modelos extremamente magras sejam colocadas em um pedestal. É mais difícil ser muito 
magra com tantas calorias à disposição. O corpo magro e jovem também exige cada vez mais procedimentos estéticos e 
cirurgias para atingir a dita “perfeição” — exige dinheiro, mais um obstáculo.

      Só no Brasil, um terço das meninas que estão no 9° ano do Ensino Fundamental já se preocupam com o peso, de 
acordo com uma pesquisa de 2013 do IBGE. Em âmbito global, a probabilidade de que uma moça com idade entre 15 e 24 
anos morra em decorrência de anorexia é 12 vezes maior que por qualquer outra causa. E não é à toa que as vítimas mais 
comuns sejam as mulheres. A nutricionista Paola Altheia explica a tendência: “Enquanto a moeda de valor masculina na 
sociedade é dinheiro, poder e influência, a das mulheres é a aparência”.

(Ana Luísa Fernandes, Priscila Bellini. http://super.abril.com.br. 08.07.2015. Adaptado)
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D1 Inferir uma informação explícita em um texto B

3. De acordo com o texto, a preocupação com o corpo magro é

A. histórica, pois no passado as musas cuidavam especialmente de suas 
curvas.

B. recente, já que o padrão de beleza passado valorizava os corpos mais 
gordos.

C. fictícia, uma vez que o padrão de beleza se circunscreve às idealizações 
feitas por artistas.

D. elitista, porque a magreza é uma característica exclusiva dos ricos..

A preocupação com o ponteiro da balança está longe de ser apenas uma preocupação com a saúde. Essa neura com o 
peso não vem dos tempos mais remotos. 
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D1 Inferir uma informação explícita em um texto A
4. Conforme o texto, a lógica que dita os padrões de beleza leva em conta

A. a dificuldade em se conquistar determinada forma física.

B. a opinião exclusiva de homens artísticos.

C. as agências publicitárias.

D. o fato de que os indivíduos querem copiar os corpos da maioria.
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D1 Inferir uma informação explícita em um texto D

5. Segundo o texto, a supervalorização do corpo magro tem como 
consequência o(a)

A. aderência a dietas capazes de queimar calorias de forma equilibrada.

B. gastos de verba pública em campanhas para combater a obesidade.

C. consumo desmedido de alimentos industrializados.

D. grande probabilidade de jovens morrerem de anorexia.

Em âmbito global, a probabilidade de que uma moça com idade entre 15 e 24 anos morra em decorrência de anorexia é 12 vezes 
maior que por qualquer outra causa. E não é à toa que as vítimas mais comuns sejam as mulheres. A nutricionista Paola Altheia explica 
a tendência: “Enquanto a moeda de valor masculina na sociedade é dinheiro, poder e influência, a das mulheres é a aparência”.
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D1 Inferir uma informação explícita em um texto D

6. No contexto do terceiro parágrafo, o uso das aspas em – “perfeição” –  
sinaliza que esse ideal

A. se vincula ao corpo que não passou por procedimentos cirúrgicos.

B. Pode ser conquistado por todos aqueles que fizerem uma dieta.

C. É relativo, ou seja, varia conforme a época ou os indivíduos.

D. Representa uma preocupação restrita a modelos profissionalizantes.

 Quando fazer as três refeições básicas diariamente era um luxo e morrer de fome era um destino comum para as pessoas, 
a gordura era um privilégio. Agora, já que temos mais comida à disposição, mais jeitos de conservá-la, comer é fácil. Portanto, 
não é de estranhar que as modelos extremamente magras sejam colocadas em um pedestal. É mais difícil ser muito magra 
com tantas calorias à disposição. O corpo magro e jovem também exige cada vez mais procedimentos estéticos e cirurgias para 
atingir a dita “perfeição” — exige dinheiro, mais um obstáculo.



15

 

UNIVERSIDADE VIRTUAL 
Muitos autores já compararam a Internet à revolução da imprensa, no século 15, 

possibilitada pelos tipos móveis de Johannes Gutenberg. É sempre difícil, estando no meio 
de um processo, avaliar com propriedade o seu impacto futuro, mas a analogia parece 
proceder. Embora a máquina desenvolvida pelo inventor alemão não tenha alterado a 
escrita propriamente dita, permitiu-lhe uma difusão antes nem mesmo imaginada. 
Passados alguns séculos, é fácil afirmar que os tipos mudaram os rumos da história. 
Assim, é correta a aposta do governo federal na educação a distância. O efeito 
multiplicador da rede não pode ser desprezado. É portanto boa notícia a criação da 
universidade virtual, visando a atingir 600 mil professores do ensino básico sem formação 
acadêmica. Parece exagerada a meta de matricular 100 mil nos próximos dois anos, mas o 
princípio é mais importante do que os números. Vale ressaltar que as novas tecnologias 
de educação não substituem as formas mais tradicionais de ensino. Da mesma forma que 
o livro pós-gutenberguiano não aposentou o mestre, a possibilidade de transmitir aulas e 
informações a distância não torna de modo nenhum a presença do professor dispensável. 

(Folha de S.Paulo)
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7. De acordo com o texto, 

A. a imprensa e a Internet são instrumentos fundamentais na implantação da 
universidade virtual pretendida pelo governo. 

B. a Internet, entre outras profundas transformações, está revolucionando a imprensa 
moderna.

C. graças aos meios de comunicação, 100 mil professores terão acesso ao ensino básico. 

D. a comparação, muitas vezes proposta, entre o invento de Gutenberg e a Internet não 
parece descabida.

DD1 Inferir uma informação explícita em um texto
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8. De acordo com o texto, a universidade virtual 

A. deve formar mais de 100 mil professores nos próximos dois anos, superando as 
expectativas iniciais. 

B. deve promover a formação acadêmica de professores que já atuam no ensino básico. 

C. deve suprir a deficitária rede de professores do ensino público. 

D. será criada pelo governo federal em um futuro próximo. 

BD1 Inferir uma informação explícita em um texto
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