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- LEITURA E INTERPRETAÇÃO
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POR SER UM TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO, OS EDITORIAIS APRESENTAM A
ESTRUTURA BÁSICA DIVIDIDA EM TRÊS PARTES PRINCIPAIS:
1. INTRODUÇÃO:
EXPOSIÇÃO DO ASSUNTO QUE SERÁ TRATADO NO DECORRER DA LEITURA

2. DESENVOLVIMENTO:
MOMENTO EM QUE A ARGUMENTAÇÃO DO ESCRITOR SERÁ A PRINCIPAL FERRAMENTA

3. CONCLUSÃO:
FINALIZAÇÃO DO TEXTO COM A OPINIÃO DO AUTOR OU DA EQUIPE
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Protestos no Brasil e a Crise Econômica
Desde o ano passado nos deparamos com as diversas manifestações que se espalham pelas capitais e cidades do
país. Todas elas demostram a insatisfação dos brasileiros com a política, economia e os problemas sociais no geral.
O que mais ouvimos no café, no supermercado, nas paragens de ônibus ou mesmo no trânsito são frases do
tipo: “Aonde vamos parar”, “Isso é culpa do PT”, “Estamos afundando” “O preço das coisas aumentam e nosso
salário nunca”.
Essa frases proferidas pelos mais diversos tipos de brasileiros nos indicam que a insatisfação e a crise econômica
cresce cada vez mais no país, e os que tem possibilidades (mínima parcela) estão deixando o Brasil para terem vidas
melhores longe da nação verde e amarelo.
Mas será que essa é a solução? Vale ressaltar que muitos dos que deixam o país tem conhecimentos superficiais
sobre a política e a economia e, na maioria das vezes, são os mais preconceituosos com os nortistas e nordestinos.
Sabemos que a chave para a solução dos problemas instaurados no país, de ordem social, política e econômica
tem somente uma alternativa: o investimento em políticas públicas voltadas para o desenvolvimento educativo no
país, sobretudo da implementação de disciplinas que abordem as questões sobre diversidade, pluralidade e gênero.
Mas isso é somente a ponta do iceberg. Ou seja, a solução não é deixar o país, mas lutar para a melhoria do
nosso Brasil, que se deparou com o iceberg e quer mudar o curso. A frase “salve-se quem puder” deve ser mudada
para “salvemos o nosso país todos juntos”.
Equipe Folhetim de Minas
Disponível em https://silviatereza.com.br/wp-content/uploads/2015/11/editorial-impar.jpg Acesso em 02 set 2020C
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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.

1. 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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Tagarela de cinema

Odeio quem berra para pedir silêncio. Coisa de gente mal-educada. Ainda mais no escuro, assusta as pessoas. Pior
são aqueles que fazem “chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” com tanta raiva que o chiado parece que não acaba nunca. Traumatiza, sabe?
Semana passada, por exemplo, tive um pesadelo em que estava rodeada de chaleiras.
Tudo bem, eu falo no cinema. Admito. Mas falo baixinho, sou uma mulher civilizada. Além do mais, quem quer
solidão e silêncio total que fique em casa, alugue um DVD, se afunde no sofá diante daquela infinidade de canais que não
param de passar filmes. Cinema é magia coletiva. O pior é que tem gente que não entende isso. [...]
O fato é que não consigo reprimir o som que me vem das profundezas [...]. Sou incapaz de conter os comentários
sobre paisagens deslumbrantes, sobre roupas cafonas, sobre cortes de cabelo e certas decorações de apartamento. É
como soluço, a gente simplesmente não controla. [...]
Mas é duro conviver com a impaciência dos outros. Já sofri muito bullying. Não são só os gritos de “Silêncio” e os
rompantes de “Cala a boca!”. Tem gente que levanta, lança um olhar de polícia e troca de lugar. [...] Nunca vou esquecer o
dia em que as luzes do cinema se acenderam para que pudessem identificar quem estava falando. Foi horrível. [...]
Disponível em: &lt;http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-69/tipos- brasileiros/tagarela-de-cinema&gt;. Acesso em: 25 mar. 2013. Fragmento.

2. No Texto, para defender sua ideia, a autora do texto
A. baseia-se nas relações de causa e consequência.
B. fundamenta-se em comprovações estatísticas.
C. usa argumentos de especialistas no assunto tratado.
D. utiliza exemplos de sua experiência cotidiana.
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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)).

3. 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.
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