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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.
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ESTRUTURA TEXTUAL

SUBTÍTULO
COVID-19

MANCHETE

Grandes empresas
amargam prejuízos de R$
54 bilhões no Brasil

MANCHETE
• PRINCIPAL E ABRANGENTE
• SUBTÍTULO
LIDE

LIDE
• PRIMEIROS
PARÁGRAFOS
DOS
TEXTOS
JORNALÍSTICOS.
• CONTÉM
AS
INFORMAÇÕES
MAIS
IMPORTANTES.
• PODE SER CONSIDERADA UMA ESPÉCIE DE
RESUMO.

As empresas brasileiras perdem recursos
bilionários diante da crise econômica gerada na
pandemia do Coronavírus.
Num movimento global de recessão por causa do
corona, as grandes empresas brasileiras amargam
um prejuízo de R$ 54,6 bilhões desde de 23 de
janeiro. Segundo o setor empresarial, o pior ainda
estar por vim, pois as medidas econômicas
previstas não contemplam todas as empresas e
muitas sofrerão dificuldades dramáticas para
continuar operando.
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ATIVIDADE
Cresce número de brasileiros que acessam internet pela TV

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%.
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.
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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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D4 – Inferir uma informação implícita em um texto

A

1. 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%).”
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B

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto

2. Entre os aparelhos citados pela reportagem, o que foi menos procurado pelos brasileiros
para se conectar à internet é o(a)
Já os computadores registraram uma queda de uso,
A. tablet, que fora preterido pelo celular.

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%.

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.
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A

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto

3. 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.

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.

C. valor dos pacotes de internet.
D. desconhecimento.
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Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida
simples

Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas
famílias, cansadas do caos urbano, estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver
literalmente no meio do mato.
São pessoas que cursaram faculdade, desfrutavam de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam
mais a correria, falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e
saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de sobreviver.
Para a mineira Manuella Melo Franco, 34, a chegada do primeiro filho foi o empurrão que faltava para deixar
a cidade e, finalmente, experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável, ao lado do companheiro
Hugo Ruax. “O nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais
próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade”, diz a fotógrafa e jornalista. […]
O catarinense Marinaldo Pegoraro, 54, também não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba
(PR), onde residiu nos últimos 11 anos, para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no Sítio Serra
Dourada em Delfim Moreira, no extremo sul de Minas Gerais. […]
[…] Existe um esgotamento desse modelo de vida urbano”, diz Marinaldo Pegoraro, sem sentir falta dos
shoppings e feliz de poder trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros.

Disponível em: <https://estilo.uol.com.br>
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4. Assinale o motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo:

A

A. “[…] um certo conforto na cidade […]
B. “[…] a correria […]”
C. “[…] falta de liberdade […]”
D. “[…] o trânsito […]”

“São pessoas que cursaram faculdade,
desfrutavam de um certo conforto na cidade,
mas não aguentavam mais a correria, falta de
liberdade, o trânsito e o excesso de consumo.”
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D12 – ESTABELECER RELAÇÕS LÓGICO-DISCURSIVAS PRESENTES NO TEXTO, MARACADAS POR CONJUNÇÕES, ADVÉRBIOS, ETC.

D

5. No segmento “[…] para ir viver com a mulher e as duas filhas
adolescentes no sítio serra dourada em delfim moreira […]”, a
parte sublinhada exprime a noção de:
A. causa
B. lugar
C. direção
D. finalidade

11

D12 – ESTABELECER RELAÇÕS LÓGICO-DISCURSIVAS PRESENTES NO TEXTO, MARACADAS POR CONJUNÇÕES, ADVÉRBIOS, ETC.

D

6. No trecho “porém, algumas famílias, cansadas do caos urbano,
estão fazendo o caminho inverso […]”, a conjunção em destaque
A. a comparação entre dois fatos.
B. a explicação de um fato.
C. a complementação de um fato.
D. a oposição entre dois fatos.
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D12 – ESTABELECER RELAÇÕS LÓGICO-DISCURSIVAS PRESENTES NO TEXTO, MARACADAS POR CONJUNÇÕES, ADVÉRBIOS, ETC.

7. As aspas foram empregadas para indicar:

B

Para a mineira Manuella Melo Franco, 34, a chegada do primeiro filho foi o empurrão que faltava para deixar
a cidade e, finalmente, experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável, ao lado do companheiro
Hugo Ruax. “O nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais
próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade”, diz a fotógrafa e jornalista. […]

A. as citações científicas.
B. as falas dos entrevistados.
C. as partes escritas em linguagem informal.
D. as palavras de origem estrangeira.
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