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GÊNERO TEXTUAL: JORNALÍSTICO

TIPO DE TEXTO: NOTÍCIA
- 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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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)

ATIVIDADE
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1. 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



5

 

2. 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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Anvisa aprova medicamento contra o câncer de pulmão e de pele
    Para a circulação do remédio, ainda falta a definição do valor do remédio, processo que dura 
aproximadamente três meses.
    A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (4), a droga 
Opdivo, da farmacêutica Brisol, o primeiro remédio para tratar dois tipos de câncer: o de pulmão e o 
melanoma (de pele).
    Os imunoterápicos são medicamentos que agem ativando o sistema imunológico para combater a 
doença. Estudos demonstram que esses remédios aumentam expressivamente a sobrevida e tem 
poucos efeitos colaterais em comparação com as terapias.
    A provação do Opdivo é importante porque, entre os cânceres, o de pulmão é o que mais mata no 
mundo. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), surgirão 28.220 casos da 
doença no Brasil em 2016.
    Para a circulação do medicamento falta apenas definir o preço, que é determinado pela Anvisa e 
deve demorar cerca de três meses.
    Nos EUA, cada aplicação custa cerca de US$ 15 mil (R$ 55 mil). No Brasil, esse custo costuma 
decair em aproximadamente 40%. 

Disponível em: <http://www.otempo.com.br>. Com adaptações feitas pela autora desta atividade.



3. O objetivo do texto é

A.persuadir

B.alertar

C.informar

D.divulgar
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CD1 Inferir uma informação explícita em um texto



4.  “…o primeiro remédio para tratar dois tipos de câncer: o de pulmão e o 
melanoma (de pele).”
A finalidade do emprego dos dois-pontos no trecho é
A. anteceder uma citação ou fala de alguém.
B. iniciar uma enumeração.
C. introduzir um esclarecimento ou explicação a respeito de algo já 

mencionado anteriormente.
D. dar uma breve pausa. 
E. introduzir um exemplo, uma observação, uma nota ou informação 

importante.
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CD14 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações.
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D14 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações.

O USO DOS DOIS-PONTOS

•ANTECEDER UMA CITAÇÃO OU FALA DE ALGUÉM:
EX.:
SOBRE ENSINO, PAULO FREIRE DISSE: “ENSINAR NÃO É TRANSFERIR CONHECIMENTO, MAS CRIAR AS 
POSSIBILIDADES.”

•INICIAR UMA ENUMERAÇÃO:
EX.:
MAMÃE FOI AO MERCADO E COMPROU: DOIS PACOTES DE ARROZ E UM QUILOS DE CARNE.

•INTRODUZIR UM ESCLARECIMENTO OU EXPLICAÇÃO A RESPEITO DE ALGO JÁ MENCIONADO ANTERIORMENTE:
EX.:
ELA CONQUISTOU TUDO O QUE DESEJAVA: SUA REALIZAÇÃO PESSOAL.

•INTRODUZIR UM EXEMPLO, UMA OBSERVAÇÃO, UMA NOTA OU INFORMAÇÃO IMPORTANTE:
EX.:
OBSERVAÇÃO: O PONTO DE INTERROGAÇÃO PODE INDICAR SURPRESA.



5. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado por ser substituído 
pelo termo entre colchetes, sem interferência de sentido:

A. “… que é determinado pela anvisa …”. [sugerido]

B. “… esses remédios aumentam expressivamente a sobrevida …”. 
[substancialmente]

C. “… tem poucos efeitos colaterais em comparação com as terapias.” [Em 
consonância]

D. “segundo estimativas do instituto nacional do câncer (inca)…”. [Dados]
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BD14 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações.
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D14 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações.

O cérebro delas tem dificuldade de ignorar mesmo os sons mais insignificantes
Ana Carolina Leonardi

Já sentiu muita dificuldade de se concentrar ao redor de pessoas batendo papo? Pode ser um efeito colateral de ter um 
cérebro muito criativo. É que o cérebro criativo fica mais aberto que o normal aos estímulos ao redor − e aí é mais difícil não 
ignorar aquele clique de caneta irritante, por exemplo. 

Pesquisadores da Northwestern University, nos Estados Unidos, fizeram um teste para avaliar como o cérebro de 
pessoas criativas reage às distrações ao redor. Primeiro, eles pediram que os participantes do estudo que respondessem a 
um questionário que avalia o quão criativas elas são. Depois, eles monitoraram a atividade eletromagnética do cérebro 
usando sensores, enquanto os voluntários escutavam a um som repetitivo de cliques.

O cérebro tem um sistema automático de filtragem sensorial − ou seja, ele sabe que tem que parar de prestar atenção 
no ambiente ao redor para conseguir realizar uma tarefa que exige foco. Esse sistema entra em ação quando ouvimos 
barulhos repetitivos, pelo menos em um cérebro normal. A resposta cerebral ao primeiro som de clique é intensa. A partir 
de segundo tom, porém, o cérebro percebe que é tudo a mesma coisa e diminui a atividade cerebral dedicada ao barulho.

Nos cérebros das pessoas que tiveram pontuações mais altas no teste de criatividade, o processo era diferente. O 
cérebro respondia com a mesma intensidade ao som repetitivo todas as vezes.

Segundo os cientistas, isso mostra que as pessoas criativas possuem vazamentos; no filtro sensorial, o que leva o 
cérebro a dedicar atenção ao que ele deveria perceber como inútil.

Essa é mais uma evidência para a tese de que o sistema de atenção dos criativos é diferente do normal e seria 
exatamente isso que os leva a ter percepções e ideias diferentes da maioria das pessoas. Mas aí o desafio é conseguir tirar 
essas ideias do papel sem se distrair − de preferência em um lugar bem silencioso.

Disponível em: &lt;http://super.abril.com.br/comportamento/pessoas-criativas-ficam-mais-incomodadas-com-barulho&gt;. Acesso em: 04 maio 2016.



6. No trecho “(...) pessoas criativas possuem ‘vazamentos’ no filtro 
sensorial, o que leva o cérebro a dedicar atenção ao que ele deveria 
perceber como inútil.” (4º parágrafo), o pronome ele refere-se ao

A. filtro.

B. cérebro.

C. som repetitivo.

D. teste de criatividade.
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BD14 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações.



7. A finalidade deste texto é

A. informar.

B. entreter.

C. advertir.

D. instruir.
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AD14 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações.
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D14 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações.

A descoberta de uma nova Amazônia
Apesar de todos os superlativos que a Amazônia envolve, em termos de extensão, riquezas naturais e importância para o 

clima do planeta, há vastas áreas da região que ainda não foram devidamente mapeadas. Numa área de 1,8 milhões de 
quilômetros quadrados, equivalente a três Franças, não se conhecem ao certo o relevo do terreno e o percurso dos rios. 
Ignoram-se o potencial mineral do subsolo e detalhes do ecossistema. Esse desconhecimento geográfico de um pedaço tão 
grande do Brasil decorre do fato de que o último levantamento cartográfico da Amazônia foi feito em 1980, utilizando-se 
técnicas hoje obsoletas. Os mapas atualmente disponíveis, elaborados por meio de fotografias aéreas, trazem poucos 
detalhes e muitas imprecisões. Num período de trinta anos, o curso dos rios de porte médio e pequeno, por exemplo, sofre 
alterações significativas. Agora, por iniciativa do Exército brasileiro, está em andamento um novo levantamento cartográfico 
da Amazônia, que vai revelar os detalhes de seus trechos quase desconhecidos. Os novos mapas terão papel essencial no 
planejamento estratégico da região, tanto na preservação da floresta quanto na exploração das riquezas naturais e nos 
investimentos em obras de infraestrutura como estradas e gasodutos. O novo mapeamento da Amazônia, que custará 80 
milhões de reais, usa radares transportados por aviões. [...] 

Revista Veja, 10 de março de 2010. p. 131. Fragmento. 

8. Qual é a tese defendida nesse texto? 

A. A Amazônia tem uma área equivalente a três Franças. 

B.  Mapas precisos são essenciais para o planejamento estratégico da Amazônia. 

C. O curso dos rios amazonenses, de porte médio e pequeno, é constante. 

D. Novos mapeamentos da Amazônia custarão 80 milhões de reais.

D
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