ROTEIRO DE AULA

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.
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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.

Olimpíadas Rio 2016 (Título Principal)
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 (Título Auxiliar)
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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 Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, vem se preparando
ONDE?

O QUE?

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
QUANDO?

contempla os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro.
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3. CORPO DA NOTÍCIA
• DESCRIÇÕES MAIS DETALHADAS.

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.
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ATIVIDADE
Ibama tem nova regra de transporte de animais silvestres de estimação
O transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de boleto

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis) divulgou
nova regra para o transporte de animais silvestres entre estados no Brasil. Agora, o
transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de
boleto ao Ibama. A coordenadora de Monitoramento do Uso da Fauna e Recursos
Pesqueiros, Maria Isabel Soares, destaca que o Ibama considera animais silvestres de
estimação aqueles comprados de criadores legalizados ou cedidos com autorização do
Ibama. Os mais comuns a serem criados são papagaios, araras, jabutis. Maria Isabel alerta
que antes de ter um animal silvestre em sua tutoria, é preciso conhecer as necessidades
deles que são diferentes de cães e gatos, inclusive custos. Maria Isabel ainda destaca que
o aumento da fraude e do tráfico foi o que motivou essa mudança na regularização. A
punição será prisão de seis meses a 1 ano e multa de 500 a 5 mil reais.
Disponível em: http://rádios.ebc.com.br
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D4 Inferir uma informação implícita em um texto

1. Pode-se concluir que o texto acima é do gênero notícia. Desse modo,
identifique as partes que a compõem, relacionando conforme a orientação:
1. lide
2. título auxiliar
3. manchete
4. corpo da notícia
(
) “Ibama tem nova regra de transporte de animais silvestres de
estimação”.
( ) “O transporte de animais deve ser feito mediante autorização de
transporte e pagamento de boleto”.
(
) 1º parágrafo da notícia.
(
) Do 2º ao último parágrafo da notícia.
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D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros

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

A. definitivos.
B. essenciais.
C. inconclusivos.
D. categóricos.
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3. 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.
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