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 TEMPO DE AULA: 30min
 GÊNERO TEXTUAL: NOTÍCIA
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: leitura e interpretação de NOTÍCIAS.
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
 D7- Identificar a tese de um texto.
 D11 - Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.
 D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
 [ATIVIDADES PROPOSTAS - CASA]



A NOTÍCIA
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A NOTÍCIA

De modo geral,  
chama-se de notícia 
o relato de um fato 
inédito ou de uma 

série de fatos  
relacionados a um 

mesmo evento.
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Disponível em: https://super.abril.com.br/. Acesso em: 2 set. 2020.



RELEMBRANDO
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 A manchete ou título principal – Costuma ser composto de frases pequenas e
atrativas, e revela o assunto principal que será retratado em seguida.

 O título auxiliar – Sua função é complementar o título principal,
acrescentando-lhe apenas algumas informações a mais.

 O lide (este termo deriva de uma palavra inglesa – lead) – Nesta parte
precisamos encontrar todas as informações necessárias para responder às
seguintes perguntas: Onde aconteceu o fato? Com quem? O que aconteceu?
Quando? Como? Por quê? Qual foi o assunto?

 Corpo da notícia – Nela, há um detalhamento maior dos fatos, de modo a
destacar os detalhes mais importantes, fundamentais à compreensão do
interlocutor.



CARACTERÍSTICAS
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 Texto de cunho informativo

 Textos descritivos e/ou narrativos

 Textos relativamente curtos

 Veiculado nos principais meios de comunicação

 Linguagem formal, clara e objetiva

 Textos com títulos (principal e auxiliar)

 Textos em terceira pessoa (impessoalidade)

 Discurso indireto

 Fatos reais, atuais e cotidianos
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Molécula em veneno de abelha destrói célula cancerígena em 60 minutos
Leticia Riente, editado por Cesar Schaeffer 03/09/2020 11h23

Estudo sugere que melitina pode atuar até em casos mais graves da 
doença, principalmente no câncer de mama; no entanto, o caminho para sua 

utilização efetiva em tratamentos ainda é longo
Cientistas da Austrália descobriram no veneno de abelhas melíferas uma substância

que pode ajudar no combate ao câncer, principalmente o de mama. O estudo, publicado
pela Nature Precision Oncology, usou camundongos para mostrar a eficácia do teste,
mesmo em casos da doença mais agressivos, como o triplo-negativo (TNBC).

A melitina compõe pelo menos metade do veneno expelido pelo inseto e é
produzida não apenas no ferrão, mas também em outros tecidos. A molécula é a
responsável por tornar a picada de abelha tão dolorosa em humanos.

Os pesquisadores usaram o veneno em células cancerosas desenvolvidas em
laboratório e também em células saudáveis. Aqui, vale destacar que a melitina foi
colocada em conjunto com outras drogas quimioterápicas. A substância utilizada no
experimento veio de abelhas da Irlanda, Inglaterra e Austrália.
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Molécula em veneno de abelha destrói célula cancerígena em 60 minutos
Leticia Riente, editado por Cesar Schaeffer 03/09/2020 11h23

Durante o estudo, quando a melitina foi bloqueada com um anticorpo, as células
responsáveis pelo câncer sobreviveram. Tal comportamento indicou que a substância de fato era o
componente do veneno que havia gerado bons resultados nos testes realizados anteriormente.

Diante do quadro, também foi possível perceber que o veneno de abelha que não contém
melitina (mas que possui outros assassinos de células) teve baixa eficácia que diz respeito às células
do câncer de mama. Mas o envenenador com a substância fez diferença, podendo suprimir o
crescimento células cancerosas e reduzindo os níveis de uma molécula que as células doentes usam
para sabotar o sistema imunológico.

De acordo com a médica Ciara Duffy, do Instituto de Pesquisa Médica Harry Perkins, foi
nítido o extremo poder do veneno, que inclusive pode "destruir completamente as membranas das
células cancerosas em 60 minutos".
Cabe frisar que o veneno de abelhas melíferas já foi usado no tratamento de outras doenças, como
eczemas, e se mostrou potencial candidato como remédio alternativo. Cientistas se surpreenderam
com resultados positivos do veneno frente às células cancerosas. [...]

Fonte: Science Alert. Disponível em: https://olhardigital.com.br. Acesso em: 9 set. 2020.
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QUESTÃO 1. [Profa. Flávia Lêda] O texto lido pertence ao gênero notícia, cujo
propósito é:

A. induzir o leitor a formar opiniões.

B. informar sem, em geral, apresentar opinião.

C. informar com o maior detalhamento possível.

D. apresentar a opinião de uma grupo sobre uma questão relevante.

E. difundir conhecimentos de cunho científico e informar.

Considere o texto lido para responder às questões de 1 a 3. 
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QUESTÃO 2. [Profa. Flávia Lêda] Considera-se como característica da notícia a

A. subjetividade.

B. informatividade.

C. persuasão.

D. formação de opiniões.

E. divulgação de fatos científicos.
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QUESTÃO 3. [Profa. Flávia Lêda] Uma das partes que compõe a notícia é o LIDE,
cujo papel é

A. retomar as ideias principais do texto.

B. comprovar ao leitor um ponto de vista.

C. atrair e conduzir o leitor para o corpo da notícia.

D. apresentar a exposição pormenorizada do assunto.

E. permitir que o leitor faça predições acerca do texto.



12

Anitta e Marília Mendonça revelam a capa e o nome do single que reúne as 
cantoras

Primeira colaboração entre as artistas gera expectativa no mercado fonográfico.

Em ação conjunta e estratégica, Anitta e Marília Mendonça revelaram nas respectivas redes
sociais no início da noite de sexta-feira, 25 de outubro, a capa e o nome do primeiro single que
reúne as duas maiores potências femininas do universo pop brasileiro nos correntes anos 2010.

Some que ele vem atrás é o nome da música inédita gravada pelas cantoras. O
lançamento da música está previsto para a última semana deste mês de outubro.

A expectativa no mercado fonográfico brasileiro é grande pela união de forças de duas
cantoras que arrastam multidões nos respectivos segmentos da indústria da música.

Tanto Anitta quanto Marília Mendonça já gravaram singles com nomes de peso no mercado,
caso do cantor de forró Wesley Safadão, cuja discografia inclui colaborações com as duas cantoras.
Contudo, a recorrência de conexões entre grandes estrelas do universo pop não anula a
expectativa pelo primeiro encontro musical da estrela do pop funk latino com a rainha da
sofrência sertaneja no single Some que ele vem atrás. Resta saber se a música e a gravação
justificam toda essa expectativa...

FERREIRA, M. Disponível em: https://g1.globo.com/pop.ghtml. Acesso em: 26 out. 2019.
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QUESTÃO 4 [Profa. Flávia Lêda]

O objetivo do texto lido é

A) transmitir um fato de modo imparcial.

B) convencer o receptor dos pontos de vista expressos pelo emissor.

C) fazer um pedido coletivo através de queixa ou de protesto.

D) expressar opinião sobre um fato polêmico e atual, visando a convencer

o interlocutor.

E) apresentar um dado novo de cunho científico.

NOTÍCIA

CARTA ARGUMENTATIVA

ABAIXO-ASSINADO

ARTIGO DE OPINIÃO

TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
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QUESTÃO 5 [Profa. Flávia Lêda]

Com base nas características da notícia, percebem-se, de modo
recorrente, em sua estrutura

A)opiniões.
B) relatos.
C) fatos.
D)questionamentos.
E) descrições.
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QUESTÃO 6 [Profa. Flávia Lêda]

Entre os fragmentos “A expectativa no mercado fonográfico brasileiro
é grande pela união de forças de duas cantoras que arrastam
multidões nos respectivos segmentos da indústria da música.”, vê-se
uma relação de

A) fato e explicação.
B) fato e condicionalidade.
C) causa e consequência.
D) fato e temporalidade.
E) fato e condição.
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Carta do leitor

 Definição

 Características

 Elementos composicionais

 Função sociocomunicativa


