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GABARITO DAS QUESTÕES SOBRE 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 9° ANO – TEXTO – PROF. LORNA 

 

Livro “Linguagens” 
 

De olho na imagem: p. 10-11, n° 1 a 5. 
 
01. a) Um “gramado”. 

b) Um “jardim”. 
 
02. a) É constituído por jovens que, juntos, formam um bloco sólido e cujos cabelos, unidos, formam o 

“gramado”. 
b) São todos jovens, com rosto e roupas iguais. 
c) Todas olham para a tela de um celular e não interagem entre si. 
d) Predomina a cor marrom, de terra, que contribui para dar a impressão de um mundo subterrâneo.  

 
03. a) Predominam nele tons marrom e cinza, com algumas partículas de branco, que lembram flocos de neve. É 

um plano sem cor e quase sem vida, e os elementos que o compõem perdem, aos poucos, a definição. 
b) São todas iguais. Uma brota daqui, outra lá, como se fossem uma espécie de “erva daninha” no gramado. 
c) A boca aberta sugere que a pessoa está respirando pela boca, aliviada, como se tivesse conseguido furar o 

“cerco” e posto a cabeça para fora. 
d) São jardineiros. Estão cortando a grama e aparando as árvores. 

 
04. a) A atitude de se voltarem para o mundo da tecnologia e da internet, desligando-se da realidade concreta 

que está à sua volta. 
b) O sentido de que os jovens, conectados à internet, estão assumindo comportamentos massificados, 

padronizados. Iguais, perdem sua identidade, tornando-se uma espécie de manada. 
c) Representam um comportamento indesejável, rebelde, algo que precisa ser podado ou eliminado para que 

o conjunto volte à “harmonia”. 
d) Representam as pessoas e as iniciativas que rejeitam o jovem diferente, isto é, o jovem que não quer fazer 

parte de um mundo massificado e quer ter ideias próprias. 
 
05. Com exceção do 3º e do penúltimo item, todos os outros itens podem ser identificados no cartum. 
 

 
 
Leitura do texto “As fake news e a pós-verdade”: p. 12-14 
 
Compreensão e interpretação: p. 15-16, n° 1 a 7 
 
01. a) Na grande imprensa, há o mínimo de checagem das informações, ao passo que, nas redes sociais, qualquer 

pessoa pode postar informações, grande parte das quais nem sempre é verdadeira. 
b) São informações ou notícias falsas. 

 
02. a) Uma parte é produzida em escritórios e grupos organizados, com a finalidade de ganhar dinheiro, e a 

maioria, por pessoas que postam mentiras na rede, motivadas por ódio ou vingança. 
b) Porque podem manchar a imagem de uma pessoa, de uma marca ou de uma empresa e até provocar 

reações violentas. 
c) Porque a maior parte das fake news provém de pessoas comuns e é mais difícil punir pessoas do que 

escritórios e grupos organizados. 
 
03. a) É uma falsa verdade criada nas redes sociais a partir do compartilhamento em massa de textos falsos, os 

quais, em geral, reforçam crenças e valores das pessoas que os compartilham. 
b) Por causa da confiabilidade que parecem ter as pessoas que enviam as informações, do número de vezes 

que recebem a informação e porque, em geral, essas informações estão diretamente relacionadas aos 
valores pessoais que elas têm, tornando-se conveniente a suas convicções.  

c) A autora quer dizer que as pessoas replicam a falsa informação sem antes questionar a veracidade delas. 
Assim, o imediatismo e a falta de senso crítico das pessoas contribuem para criar pós-verdades. 

 
04. Porque o alcance de uma mentira tomada como verdade é inimaginável, assim, dependendo do caso, pode 

haver consequências muito graves para pessoas, empresas, governantes, países, etc. 
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05. a) O fato de serem zonas de conforto, em razão de reunirem pessoas que pensam do mesmo jeito; nelas não 
há espaço para ideias diferentes ou para divergências. 

b) As fake news encontram um terreno fértil nas bolhas, pois nelas não há ideias e informações diferentes das 
que o grupo posta. Além disso, os algoritmos reforçam o ambiente das bolhas, pois reproduzem mensagens 
relacionadas com os temas e com o modo de pensar dos integrantes do grupo.  

c) Como nas bolhas as pessoas compartilham textos com informações semelhantes, ainda que falsas, essa 
situação fomenta a criação e a propagação do fenômeno da pós-verdade. 

d) Desenvolvendo o senso crítico, conhecendo outros grupos e modos de pensar diferentes. 
 
06. A escola tem o papel de contribuir para que o jovem desenvolva o senso crítico, na medida em que o estimula a 

refletir e a discutir criticamente sobre temas e pontos de vista diferentes daqueles que ele conhece em sua 
bolha. 

 
07. I, II, III, IV. 
 

 
A linguagem do texto: p. 16, n° 1-3 
 
01. a) São palavras originárias do inglês.  

b) Respectivamente: falso, notícias falsas, linha do tempo. 
c) Esses estrangeirismos são utilizados frequentemente no universo da mídia digital e das redes sociais. No 

ambiente digital, a língua inglesa é predominante. 
d) É provável que esse emprego causasse apenas estranhamento, já que a entrevistada é especialista em 

mídia digital e, nesse contexto, é mais comum o emprego de algumas palavras da língua inglesa. 
 
02. O pronome “as” se refere a redes sociais, já que “basicamente as temos há 14 anos” tem o papel de lembrar há 

quanto tempo existem as redes sociais.  
 
03. a) A concordância com o predicativo e não com o sujeito, o que é possível quando o sujeito e o predicativo são 

coisas e não pessoas. Nesse caso, o verbo concorda com o predicativo “as redes sociais” e não com o 
sujeito “bolhas”. 

b) Aos internautas em geral, pois a pesquisadora se refere ao fenômeno que ocorre com todas as pessoas que 
participam de redes sociais. 

c) Com as aspas, o responsável pela entrevista relativiza o sentido da palavra, dando a entender que tem 
consciência de que as pessoas da bolha não são exatamente iguais, mas compartilham afinidades. 

 
 
 
Cruzando linguagens: p. 17, n°1 a 4. 
 
01. a) A mensagem recebida pelo garoto, pois ela parece não ter lógica. 

b) A outra mensagem também pode ser fake news, pois ela, como um todo, não aparece na fala da garota. 
 
02. a) A menina, pois ela checa o teor da mensagem e a envia apenas à mãe. 

b) Consultando a internet. Outra fonte de pesquisa não foi utilizada por ela. 
c) Não, pois na internet há fontes confiáveis e não confiáveis. Assim, a eliminação da hipótese de a 

mensagem ser fake depende da fonte em que a garota fez a pesquisa. 
 
03. a) Ambos abordam o tema das fake news.  

b) Último item.  
 
04. O garoto, pois, sem checar a veracidade da informação, ele a retransmite a um grande número de pessoas, 

dando origem à massificação da informação. 
 

 

 


