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QUESTÕES: EDITORIAL E INTERPRETAÇÃO 
TEXTUAL 

9° ANO – REDAÇÃO – PROF. LORNA 

 
GABARITO 

Livro “Linguagens” 
 
Leitura do texto “Senso crítico e fake news”: p. 26-27 
Exercícios: p. 27-28, n° 1 a 7 
 
01. a) As notícias falsas (fake news). 

b) O ponto de vista do jornal é o de que a internet democratizou o acesso e a produção de informação, mas 
possibilitou a criação de conteúdos falsos, que podem destruir reputações e induzir a sociedade a erros 
irreparáveis. 

c) Ao fato de que 2018 era ano eleitoral no Brasil e, assim, as notícias falsas poderiam influenciar as 
campanhas eleitorais. 

 
02. a) 1º e 2º parágrafo. 

b) Ao mesmo tempo que os novos métodos criam facilidades de acesso e democratizam a informação, 
também podem gerar conteúdos falsos com a criminosa intenção de destruir reputações e induzir a 
sociedade a erros irreparáveis. 

c) 3º ao 8º. 
d) O último parágrafo. 

 
03. a) Com base em uma reportagem do próprio jornal, o editorial argumenta que os estudantes estão 

vulneráveis a notícias falsas, pois usam a internet como recurso pedagógico; isso traz para os professores a 
responsabilidade de alertar os alunos sobre o perigo dos conteúdos falsos. 

b) A fala do doutor em história e docente de ensino superior e médio, Martinho Camargo Milani. 
c) Ao jornalismo. De acordo com o texto, a sociedade precisa de uma imprensa séria, pois o jornalismo atinge 

toda a sociedade e, assim, tem responsabilidade com todos os setores do público que acessa notícias. 
d) O de que há necessidade de um jornalismo alicerçado nos princípios de busca da verdade e pautado por 

valores éticos e democráticos. Outro argumento é do reitor Steve Coll, que defende que os jornalistas se 
disciplinem para adotar métodos de verificação de conteúdo digital. 

 
04. Discurso direto: 

 

“Aprender lógica, ter conhecimento científico dos fatos e senso crítico, por exemplo, é muito importante”. 
 

Discurso indireto: 
Ele acredita que essas aptidões podem ser úteis para desenvolver a capacidade de discernimento do aluno que 
depara com notícias falsas nas redes sociais. 

 
05. O último parágrafo aponta uma proposta: a de que os eleitores brasileiros escolham candidatos sérios e 

rejeitem os maus políticos. 
 
06. a) Uma variedade de acordo com a norma-padrão. 

b) A 3ª pessoa. 
c) Revelam um esforço para tornar o texto impessoal. O texto não traz marcas de autoria, com construções 

em 1ª pessoa, por exemplo. Para garantir a impessoalização, faz uso da voz passiva e de sujeitos que não 
se referem a pessoas (como “a importância dessa questão”), reforçando o sentido de impessoalidade. 

 
07. O editorial expressa a opinião do próprio jornal ou revista ou até mesmo de seus editores acerca de um 

determinado assunto, quase sempre polêmico, isto é, discutido na atualidade. Assim, justamente pelo fato de 
esse gênero pertencer àqueles cuja natureza é argumentativa, ou seja, constituir-se de um discurso em que o 
emissor, utilizando-se do padrão formal da linguagem, tem por finalidade convencer o interlocutor a acreditar 
no que ele está dizendo. 

 
 
 

 

 


