
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
 
1) Tendo em vista que os gêneros apresentam determinadas características, identifique os gêneros apresentados a 
seguir: 
 
I. Texto jornalístico que tem como função a exposição de informações. Esse texto pode ser descritivo e narrativo ao 

mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as “personagens” envolvidas. 
II. É um texto jornalístico que informa e, ao mesmo tempo, cria uma opinião nos leitores, o que configura uma 

função social muito importante. 
III. É um texto jornalístico que tem como função a apresentação e defesa do ponto de vista do periódico em questão. 
IV. É um texto que tem como principal característica transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum 

assunto de interesse público. 
 
As afirmações correspondem, respectivamente, a que gêneros textuais? 
 
a) Carta de leitor, carta argumentativa, editorial e notícia. 
b) Reportagem, notícia, editorial e entrevista. 
c) Notícia, reportagem, artigo de opinião e carta de leitor. 
d) Notícia, reportagem, editorial e entrevista. 
e) Reportagem, notícia, editorial e carta de leitor. 
 
 
2. O problema da objetividade na reportagem produz debates acalorados sobre a política da comunicação. Dada a 
imprecisão do termo, qualquer órgão editorial pode ser acusado de falta de objetividade, e a acusação de parcialidade 
é parte permanente do repertório de lutas entre os meios de comunicação e os políticos. Qual dos conjuntos abaixo 
reúne procedimentos comumente usados por jornalistas para reduzir o risco da parcialidade informativa? 
 
a) Informar com emoções, descartar evidências adicionais e distinguir opinião de notícia 
b) Selecionar palavras neutras para descrever o contexto e evitar fontes contraditórias. 
c) Empregar citações diretas, citar fontes contraditórias e distinguir opinião de notícia.  
d) Informar de modo desapaixonado, evitar citações diretas e omitir evidências adicionais. 
e) Selecionar palavras neutras e garantir que cada fato seja acompanhado dos devidos comentários opinativos. 

 
 

3) Produza a notícia que poderia ter influenciado o chargista abaixo no momento de sua criação. 
 
 A notícia produzida deve ter no mínimo 20 linhas com caneta azul ou preta. 
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4) O trecho: “Num time, os jogadores têm tênis e camisa de manga comprida” e, no outro, os caras jogam descalços 
e só de calção”. 
 
Significa que: 
 
(   ) um time toma cuidado para não cortar os pés, o outro time sente muito calor. 
(   ) um time têm tênis e o outro time tem camisa. 
(   ) um time é formado por jogadores bem equipados, o outro time por jogadores mal equipados. 
(   ) um time tem jogadores ganhadores, o outro têm jogadores que usam tênis e camisa comprida. 
 
 
5) O que a Crônica compara: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

O trecho abaixo foi extraído de uma crônica de Luís Fernando Veríssimo e sugere uma interessante situação 
narrativa. Leia-o com atenção e, a seguir, faça o que se pede. 

“Um dia as duas fizeram um pacto. Se reuniriam dali a 20 anos naquele mesmo lugar. Acontecesse o que 
acontecesse, nenhuma podia faltar ao encontro. Mesmo que tivesse que vir de longe. Mesmo que estivesse morta! E 
selaram o pacto não com sangue, mas com chantili na testa, já que estavam numa sorveteria. Para não esquecer. 
Tinham 15 anos.Vinte anos depois, uma mulher entrou numa locadora de vídeo e perguntou: 

- Aqui não era uma sorveteria? 
O funcionário não sabia, o dono disse que, quando comprara, a loja era um depósito. Sorveteria? Só se fosse 

há muito tempo. A mulher agradeceu e ficou olhando as fitas enquanto esperava. Era melhor que a outra não 
aparecesse, mesmo. Tinham se separado. Nunca mais tinham se visto. Que tipo de conversa poderiam ter? 

- Eu? Não fiz nada! Não me formei, não namorei, não me casei, não viajei, nada. Estou com 35 anos e ainda 
não tive uma vida. 

Já estava quase desistindo e indo embora, convencida de que a outra não apareceria, quando a viu entrar na 
loja.” 

(VERÍSSIMO, Luis Fernando. Chantili. In: Histórias Brasileiras de Verão. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999.) 
 



 
PROPOSTA DE PRODUÇÃO DE TEXTO: 

 
         Sua tarefa narrativa é desenvolver a história do encontro das duas amigas, passados vinte anos do “pacto” que 
fizeram na antiga sorveteria. Mantenha o mesmo narrador (onisciente), o mesmo foco narrativo (3ª pessoa) 
e procure desenvolver o seu texto a partir de uma perspectiva compatível com as características da personagem. 
 
SEU TEXTO DEVERÁ: 
 
 ter um mínimo de quinze (15) linhas e um máximo de vinte  (20) linhas; 
 ter, no mínimo, três (3) parágrafos;  
 respeitar a norma culta escrita da Língua Portuguesa; 
 estar de acordo com as exigências do tipo textual (narrativa) 
 ter letra legível;  
 
TERÁ 0 SEU TESTE ANULADO CASO 
 
 se identifique   
 não respeite o tema; 
 não atenda ao tipo textual;   
 não atenda ao foco narrativo nem ao tipo de narrador. 
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