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   ORIENTAÇÕES: 
- Ler os textos com atenção 
- Fazer as atividades com dedicação. 
 

Leia a notícia com atenção. 

  COVID-19: BRASIL TEM 16.118 MORTES  

E 241.080 CASOS CONFIRMADOS 

 
 

Em 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde, foram notificados 485  
óbitos e 7.938 infectados. Governo diz que 94.122 pessoas estão curadas 

 17/05/2020 
 
       O Ministério da Saúde confirmou 485 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o balanço 
divulgado neste domingo (17), o Brasil acumula 16.118 pessoas mortas por conta da doença respiratória provocada 
pelo novo coronavírus. A taxa de letalidade está em 6,7%. 
        O número de infectados cresceu 7.938 e agora são 241.080 diagnosticados em todo o país. O governo federal 
estima, ainda, que 94.122 já estão curados. O primeiro registro oficial foi confirmado no dia 26 de fevereiro, no 
entanto, a pasta investiga 39 casos que podem ter ocorrido antes dessa data. 
       Há também 130.840 ocorrências em acompanhamento e 4.450 óbitos em investigação. "São considerados como 
'em acompanhamento' todos os casos notificados nos últimos 14 dias pelas Secretarias Estaduais de Saúde e que 
não evoluíram para óbito", explica Ministério da Saúde. 
 
1) Qual a finalidade do texto? 
a) Promover uma ideia.                  b) Discorrer sobre um assunto atual. 
c) Informar ao leitor.                       d) Descrever um acontecimento. 
 
2) Qual o parágrafo que contém a informação principal do texto? Por quê? 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
3) A notícia foi publicada pelo R7 em 17 de maio de 2020, qual fonte garante que as informações são verdadeiras? 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
4) No trecho: “O primeiro registro oficial foi confirmado no dia 26 de fevereiro, no entanto, a pasta investiga 39 casos 
que podem ter ocorrido antes dessa data.”, o termo grifado, separado entre vírgulas, introduz ideia de 
a) causa.                  b) oposição.              d) consequência.                     d) alternativa. 
 
5) Releia o trecho: “O número de infectados cresceu 7.938 e agora são 241.080 diagnosticados em todo o país.”. 
Sobre ele, é possível identificar através dos verbos, respectivamente, que a frase 
a) trata de um assunto passado para comprovar informações para o futuro. 
b) trata de um assunto no presente para relatar fatos do passado. 
c) aborda situações do presente para agregar dados para o futuro. 
d) relata informações do passado para acrescentar dados no presente. 
 
6) No trecho: “Há também 130.840 ocorrências em acompanhamento e 4.450 óbitos em investigação.”, os termos 
grifados estabelecem ideia de 
a) adição.                b) explicação.           c) oposição.               d) conclusão. 
 
7) Qual a importância de o leitor identificar as fontes das notícias? 



.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
 

NOTÍCIA - O QUE É ? 
 
A Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo 
encontrada principalmente nos meios de comunicação.Trata-se, portanto de um texto informativo sobre um 
tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação: jornais,revistas, 
meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. 
Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo 
tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Observe a notícia abaixo: 
 
Cantora adolescente que gravou música para novela do SBT quer lançar CD  

A cantora Lays Queiroz, de 14 anos, moradora de Sorriso, está se preparando para lançar o primeiro CD. 
De acordo com o pai, Paulo Queiroz, a gravação da música “O Close”, tema da novela Carinha de Anjo, do SBT, 
tem alavancado a carreira da jovem, que sonha, agora, com outros passos. “A intenção é gravar o CD. 
       A Fátima Leão (cantora e compositora goiana) escreveu uma música para ela, que deverá entrar neste 
álbum. A cantora sertaneja Marília Mendonça também se dispôs a gravar alguma canção junto com ela”, 
afirmou, ao Só Notícias. 
      A carreira de Lays começou a decolar em 2015, quando o cantor e compositor Serginho Pinheiro, que é 
amigo da família, esteve em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop), onde a jovem  nasceu e morava, 
até então. “Ela sempre gostou de cantar, desde os sete anos de idade. O Serginho escutou, gravou uma música 
e mandou para o Arnaldo Saccomani (produtor musical). Ele entrou em 
contato no ano passado e demonstrou interesse na gravação de uma música para a novela”, explicou o pai. 
A canção interpretada por Lays foi composta em 2005, pelo próprio Sérgio Pinheiro, em coautoria com Carlos 
Randall e Zéo Moreira. Na novela, a versão cantada pela jovem embala o romance do casal Gustavo Larios e 
irmã Cecília. Para Paulo, a cantora mirim deve começar a ganhar ainda mais visibilidade nos próximos meses. 
“O CD da novela está para sair e, quando isso acontecer, ela vai começar a  se apresentar em programas do 
SBT. Há ainda algumas conversas com os diretores 
da novela para que ela grave outra música”. 
      Em abril deste ano, Lays Queiroz gravou um videoclipe em São Paulo (SP),  interpretando a canção da 
novela. No Youtube, já são mais de 5,2 mil visualizações.          www.sonoticias.com.br 

 
Como você percebeu numa notícia deve aparecer a Manchete( título) principal e o fato . As informações 
chaves de uma notícia devem responder : O QUE, ONDE, COMO, POR QUÊ. Ou seja, deve aparecer na 
notícia o que aconteceu, onde, como aconteceu o fato e o porquê. 
 
Características da Notícia: 
 
As principais características do gênero textual notícia são: 
● Texto de cunho informativo 
● Textos descritivos e/ou narrativos 
● Textos relativamente curtos 
● Veiculado nos meios de comunicação 
● Linguagem formal, clara e 
objetiva 
● Textos com títulos (principal e 
auxiliar) 
● Textos em terceira pessoa 
(impessoais) 
● Discurso indireto 
● Fatos reais, atuais e cotidianos 
 
Estrutura e Exemplo de Notícia 
Geralmente as notícias seguem uma estrutura básica classificada em: 
 
Título Principal e Título Auxiliar 
A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de Manchete, que sintetiza o tema 
que será abordado, e outro um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um 
recorte do assunto que será explorado. 
 

http://www.sonoticias.com.br/


 
Lide 
Na linguagem jornalística, a Lide corresponde à introdução da notícia, portanto,trata-se do primeiro parágrafo 
que responderá as perguntas: O Que? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? 
Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É 
uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. 
 

PRODUÇÃO DE NOTÍCIA: 
 

8- Produza uma notícia sobre um fato da sua cidade/bairro/escola. Esta notícia tem que ser verdadeira. A sua 

notícia deve conter: • Título (manchete); • Subtítulo; •Lead (O quê? / Quem? / Quando? / Onde?); • Corpo 

(Como? / Por quê? / citação); • 

Entre 15 e 20 linhas. 

Ao produzir a notícia lembre-se que é um texto curto e objetivo, portanto, não deverá aparecer a opinião de seus 

autores. Fique atento à linguagem utilizada, a qual deverá ser formal, sem perder de vista a clareza e as regras 

gramaticais. 

 


