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CONCEITO
• TEXTO DO GÊNERO JORNALÍSTICO.
• DIFERENTE DOS OUTROS TEXTOS DE UM
https://silviatereza.com.br/wpJORNAL, DE CARÁTER
INFORMATIVO, OS
content/uploads/2015/11/editorial-impar.jpg
EDITORIAIS SÃO TEXTOS
OPINATIVOS.
• EMBORA DE CARÁTER SUBJETIVO, ELES PODEM
APRESENTAR CERTA OBJETIVIDADE.

• APRESENTAM OS ASSUNTOS ABORDADOS NAS
SEÇÕES DO JORNAL: POLÍTICA, ECONOMIA,
CULTURA, ESPORTE, TURISMO, PAÍS, CIDADE,
CLASSIFICADOS, ENTRE OUTROS.

Disponível em https://silviatereza.com.br/wp-content/uploads/2015/11/editorial-impar.jpg
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• OS TEXTOS SÃO ORGANIZADOS PELOS
EDITORIALISTAS, QUE EXPRESSAM AS
OPINIÕES DA EQUIPE E, POR ISSO, NÃO
RECEBEM A ASSINATURA DO AUTOR. NO
GERAL, ELES APRESENTAM A OPINIÃO DO
MEIO DE COMUNICAÇÃO (REVISTA,
JORNAL, RÁDIO, ETC.).
• TANTO NOS JORNAIS COMO NAS REVISTAS
PODEMOS ENCONTRAR OS EDITORIAIS
INTITULADOS COMO “CARTA AO LEITOR”
OU “CARTA DO EDITOR”.
Disponível em https://silviatereza.com.br/wp-content/uploads/2015/11/editorial-impar.jpg
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• CARÁTER OBJETIVO E SUBJETIVO
• LINGUAGEM SIMPLES E CLARA

• TEXTOS DISSERTATIVOS-ARGUMENTATIVOS
• TEMAS DA ATUALIDADE

• TEXTOS RELATIVAMENTE CURTOS

Disponível em https://silviatereza.com.br/wp-content/uploads/2015/11/editorial-impar.jpg
Acesso em 02 set 2020C
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ATIVIDADE

A última edição deste periódico apresenta mais uma vez tema relacionado ao tratamento dado ao
lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. A informação agora passa do material jogado
na estrada vicinal que liga o município de Rio Claro ao distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em
questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo: material atirado ao lado
da pista como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiram o lixo de suas residências e,
em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões. Uma situação no mínimo
incômoda. Se você sai de casa para jogar lixo em outra localidade, por que não o fazer em local ideal? É
muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para a sua região possa ser para outra. A
reciclagem
do
lixo
doméstico
é
um
passo
inteligente
e
de
consciência.
Olha o exemplo que passamos aos mais jovens! Quem aprende errado coloca em prática o errado!
Olha o perigo!
(Disponível em http://jornaldacidade.uol.com.br. Acesso em 10 ago. 2012 (adaptado)).

1. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona
uma das funções sociais desse gênero textual, que é
A. apresentar fatos que tenham sido pelo próprio veículo.
B. chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal.
C. provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados.
D. interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública.
E. trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor da notícia.
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A Terra está esquentando mesmo?
Nem todos os cientistas acreditam nisso. Embora a maioria dos cientistas ache que a Terra está
esquentando e que o homem é o culpado, alguns pesquisadores dizem que não, ou que os efeitos do
aquecimento global não serão graves. São os chamados do clima.
Vários desses cientistas recebem dinheiro de indústrias poluidoras, o que lança dúvidas sobre o que eles
dizem. Mas muitos são pesquisadores reconhecidos. Eles acham exageradas as previsões de que os efeitos do
aquecimento global serão catastróficos. Uma dessas previsões já se mostrou errada: a de que as geleiras do
Himalaia vão derreter daqui a 20 anos.
Outro medo dos cientistas era o de que o aquecimento global desligasse as correntes marinhas que levam
calor do Equador para o hemisfério Norte. Isso deixaria a Europa muito mais fria, tão fria quanto na época
dos mamutes. Mas os próprios cientistas foram lá, mediram a corrente e viram que está tudo bem.
Os céticos são considerados pelos cientistas que estudam o clima como os que querem estragar a festa,
nem sempre por bons motivos. Mas têm um papel importante: sem debate e dúvida, a ciência não avança.
Seria ruim se todo mundo pensasse igual.
Fonte: Folha de S. Paulo. Folhinha. São Paulo, sábado, 24 de abril de 2010.

2. Um dos argumentos contrários à tese de que a Terra está esquentando é o de que
A. cientistas recebem dinheiro de indústrias poluidoras.
B. céticos estragam a festa dos cientistas que estudam essas mudanças.
C. as indústrias poluidoras lançam dúvidas sobre o que os cientistas dizem.
D. são constatados os enganos dos cientistas, como na revisão do caso de que o aquecimento global
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Teatro de absurdos
Os absurdos que provocaram a tragédia acontecida na cidade gaúcha de Santa Maria fizeram parte
também das repercussões mundiais desse doloroso sinistro, que custou a vida de tantas pessoas, a maioria
jovens.
Eles morreram em decorrência de uma sucessão de erros por parte da casa noturna. Não havia saídas de
emergência, a única porta era estreita, o material que revestia o teto da boate era extremamente inflamável
e a documentação não estava em dia.
Há boates em todo o Brasil com alvarás vencidos. O próprio Corpo de Bombeiros admite que isso pode
ocorrer inclusive em Goiânia, já que a fiscalização não é rotineira, mas feita apenas depois de denúncia ou
solicitação.
A legislação é rigorosa, ao exigir o cumprimento de uma série de normas que garantem a segurança dos
frequentadores de casas noturnas. Mas de nada vale a lei se ela não for fiscalizada e se sua desobediência
não for punida.
Impunes, os infratores se sentirão livres para desrespeitar as normas a qualquer momento, em favor da
economia de gastos e maior lucratividade. Essa é a armadilha que se impõe contra a segurança.
Não se pode tolerar mais que medidas só sejam tomadas depois de tragédias, que deixam um rastro
eterno de sofrimento. Essa lição dolorosa deixada pela tragédia de Santa Maria poderia ter sido evitada com
responsabilidade e fiscalização.
Disponível em http://www.opopular.com.br/editorias/opiniao/editorial1.145048/teatro-de-absurdos-1.269353, acesso em 29/01/2013.
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Teatro de absurdos
Os absurdos que provocaram a tragédia acontecida na cidade gaúcha de Santa Maria fizeram parte também das
repercussões mundiais desse doloroso sinistro, que custou a vida de tantas pessoas, a maioria jovens.
Eles morreram em decorrência de uma sucessão de erros por parte da casa noturna. Não havia saídas de emergência,
a única porta era estreita, o material que revestia o teto da boate era extremamente inflamável e a documentação não
estava em dia.
Há boates em todo o Brasil com alvarás vencidos. O próprio Corpo de Bombeiros admite que isso pode ocorrer
inclusive em Goiânia, já que a fiscalização não é rotineira, mas feita apenas depois de denúncia ou solicitação.
A legislação é rigorosa, ao exigir o cumprimento de uma série de normas que garantem a segurança dos
frequentadores de casas noturnas. Mas de nada vale a lei se ela não for fiscalizada e se sua desobediência não for punida.
Impunes, os infratores se sentirão livres para desrespeitar as normas a qualquer momento, em favor da economia de
gastos e maior lucratividade. Essa é a armadilha que se impõe contra a segurança.
Não se pode tolerar mais que medidas só sejam tomadas depois de tragédias, que deixam um rastro eterno de
sofrimento. Essa lição dolorosa deixada pela tragédia de Santa Maria poderia ter sido evitada com responsabilidade e
fiscalização.
Disponível em http://www.opopular.com.br/editorias/opiniao/editorial1.145048/teatro-de-absurdos-1.269353, acesso em 29/01/2013.

3. Qual a tese do texto?
A. A tragédia que poderia ter sido evitada.
B. A falta de saídas de emergência nas boates.
C. Maior fiscalização das normas de segurança.
D. As tragédias que deixam um rastro de sofrimento.
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