
 

 

Tarefa 14 professora Vanessa 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 1     

 
Fim da pobreza extrema é crucial para um futuro sustentável, diz chefe da ONU. 

 
Um futuro sustentável para todos é improvável, a menos que a globalização beneficie todas as crianças, 

suas famílias e comunidades, afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres, em sua mensagem para o 
Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza, nesta quinta-feira (17). Observada a cada 17 de outubro, a data 
reconhece o esforço e a luta de mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo que vivem com menos de 
1,90 dólar por dia. 

Guterres observou que o foco da data este ano é “agir em conjunto para capacitar crianças, suas famílias e 
comunidades a acabar com a pobreza”, uma vez que a data ocorre durante o trigésimo aniversário da 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. 

Ele disse que as crianças têm duas vezes mais chances de viver em extrema pobreza do que os adultos, o 
que as condena a “desvantagens ao longo da vida” e perpetua “uma transferência intergeracional de 
privações”. Além disso, as crianças de hoje viverão com o que o chefe da ONU descreveu como “as 
consequências devastadoras das mudanças climáticas”, a menos que sejam tomadas medidas agora. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/fim-da-pobreza-extrema-e-crucial-para-umfuturo- 
sustentavel-diz-chefe-da-onu/>. Acesso em: 18 out.2019. (Adaptado) 

 
01. (UNIRG TO/2020) O texto acima, publicado no site das Nações Unidas, pertence ao gênero 

a) crônica, porque apresenta dados da realidade compartilhada, descrição realista, opinião do jornalista e 
discurso indireto livre. 

b) artigo de opinião, porque apresenta temas atemporais, descrição objetiva, linguagem informal e 
discursos direto e indireto. 

c) editorial, porque apresenta acontecimentos cotidianos, interpretação enviesada dos fatos, descrição 
realista e relatos pessoais de testemunhas. 

d) notícia, porque apresenta fatos reais, linguagem formal, narração objetiva e verbos modalizadores do 
discurso. 

 
02. (Fac. Santo Agostinho BA/2020) Leia este texto. 
 

ONU pede desculpas à Espanha por seu “horrível erro” sobre Guernica, de Picasso 
 

Site da instituição definia a tela — alusiva a um bombardeio nazista — como “forma de protesto artístico 
contra as atrocidades da República durante a Guerra Civil espanhola” 
 

 
Obra Guernica, no Museu Reina Sofía, em Madri. ÁLVARO GARCÍA (EFE) 

 
Guernica foi, ao menos por três anos, um quadro que Pablo Picasso pintou como protesto “contra as 

atrocidades da República durante a Guerra Civil Espanhola”. Essa era a definição que constava em um site 
da Organização das Nações Unidas (ONU). O erro na informação —pois a tela na verdade alude a um 
bombardeio da aviação nazista contra um povoado espanhol — foi reconhecido na segunda-feira em uma 
entrevista coletiva de Stéphane Dujarric, porta-voz da ONU, que pediu perdão à Espanha por definir dessa 
maneira a obra, hoje exposta no Museu Reina Sofía, em Madri. Dujarric afirmou que a descrição foi um 
“erro horrível”, pelo qual haverá um pedido de desculpas imediato.  

Por enquanto, a parte do site que continha o erro foi tirada do ar, enquanto especialistas vasculham 
toda a página em busca de outras possíveis falhas históricas gritantes. “Obviamente é um erro horrível, 
levando-se em conta o que realmente aconteceu em Guernica”, observou o porta-voz da instituição que 
zela pela paz mundial. “Lamentamos o erro e transmitimos nossas desculpas ao povo e ao Governo da 
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Espanha”, acrescentou, antes de observar que se tratou de um erro sem “má intenção” nem “segundas 
intenções”.  

[...]  
A cidade de Guernica, no País Basco (norte), foi bombardeada em 26 de abril de 1937 por aviões da 

Legião Condor, da Alemanha nazista, país aliado do ditador Francisco Franco. Estima-se que 31 toneladas 
de bombas incendiárias e explosivas tenham sido lançadas sobre a população ao longo de quatro horas. O 
objetivo era justamente devastar essa região basca. [...]  

RIAÑO, Peio H. ONU pede desculpas à Espanha por seu “horrível erro” sobre Guernica, de Picasso. El Pais. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/17/cultura/1568709587_123232.html?%3Fssm=FB_BR_CM&fbclid=IwAR0DUvC_ 

dunvNFg_l4Gi8uucKTb-O0ifyeBrYK8oLi6XL6oAa66xAStwlDk>. Acesso em: 18 set. 2019. (Fragmento) 
 
O texto informa sobre recente decisão da Organização das Nações Unidas de alterar a forma como 
apresentava a obra Guernica, de Pablo Picasso, no site da instituição.  
Tendo em vista o tema, os aspectos composicionais, a organização e os recursos linguísticos do texto, 
verifica-se que ele é um(a)  
a) artigo de opinião, em que o repórter, para apoiar o pedido de desculpas da ONU, corrige as 

informações sobre a obra de Pablo Picasso, publicadas no site da instituição.  
b) comunicado institucional da ONU ao governo espanhol, divulgado na entrevista em que a instituição 

reconhece os erros da definição da obra Guernica, nos documentos oficiais.  
c) crônica, já que o autor expõe suas próprias considerações sobre um acontecimento relevante, que foi a 

entrevista da ONU para se desculpar pelo erro na definição da obra Guernica.  
d) editorial, pois apresenta um fato a partir do qual há a exposição da opinião do jornal, como se percebe 

na forma crítica como foi abordado o tema ao longo do texto.  
e) notícia, por relatar objetivamente um fato atual expondo as informações mais importantes no 

parágrafo inicial (lide) e os desdobramentos do acontecimento nos parágrafos subsequentes. 
 
03. (IBMEC SP Insper/2019) A água salgada sob a superfície de Marte poderia conter oxigênio suficiente 

para sustentar o tipo de vida microbiana que emergiu e floresceu na Terra bilhões de anos atrás, 
reportaram cientistas nesta segunda-feira (22.10.2018). 
Em alguns locais, a quantidade de oxigênio disponível poderia até mesmo manter vivo um animal primitivo 
multicelular como uma esponja, escreveram na revista científica Nature Geosciences. 
“Nós descobrimos que a salmoura” – água com altas concentrações de sal – “em Marte pode conter 
oxigênio suficiente para que micróbios possam respirar”, afirmou Vlada Stamenkovic, principal autor do 
estudo, físico teórico do Laboratório de Propulsão a Jato da Califórnia. 
“Isto revoluciona completamente nossa compreensão do potencial da vida em Marte, hoje e no passado”, 
declarou à AFP. 
Até agora, presumia-se que a quantidade de oxigênio em Marte fosse insuficiente para sustentar a vida 
microbiana. 

(https://istoe.com.br. Adaptado) 
 
Na construção linguística da notícia, o site recorre 
a) à expressão de uma hipótese, no último parágrafo, para certificar os leitores de que Marte não tem 

oxigênio suficiente para sustentar a vida microbiana e, portanto, nem a humana. 
b) aos depoimentos do físico Vlada Stamenkovic para que os leitores tenham certeza de que Marte 

contém oxigênio suficiente para acolher muitas espécies, inclusive a humana. 
c) ao emprego da forma verbal “poderia”, no futuro do pretérito do indicativo, para deixar claro aos 

leitores que as informações apresentadas são ainda hipóteses sobre o assunto tratado. 
d) a informações de estudos de um grupo de cientistas para apresentar aos leitores a ideia de que é 

possível que o planeta Terra tenha surgido de Marte há bilhões de anos. 
e) à referência à revista científica Nature Geosciences para sugerir aos leitores que o tema já faz parte de 

uma série de estudos sistemáticos que comprovaram a vida em Marte. 
 
04. (PUCCamp SP/2019) O título de uma notícia que circulou na internet no dia 23/09/2018 vem abaixo 

reproduzido, com o corte de uma palavra. 
 

Michele Obama celebra casamento em sua terra natal, Chicago. 
 

Sobre o título alterado, é correta a seguinte consideração: 
a) Porque a ex-primeira-dama dos Estados Unidos é figura pública internacionalmente conhecida, o 

conteúdo da informação é claro e unívoco, significando que Michele Obama participou de uma festa de 
casamento em sua cidade natal, Chicago. 

b) O conhecimento dos significados do verbo “celebrar” e o conhecimento da história recente dos Estados 
Unidos embasam uma interpretação da mensagem que impede qualquer outra, a não ser a de que 
Michele Obama, em sua cidade natal, comemora seu casamento com o ex-presidente. 

c) Se o leitor tem conhecimento de que “celebrar” pode significar, entre outros, “realizar contrato ou 
acordo com solenidade” e também “festejar”, saberá reconhecer que deve atribuir à mensagem um 
único sentido, o associado a “comemorar com festa”. 
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d) Se o leitor tem conhecimento de que “celebrar” pode significar, entre outros, “realizar contrato ou 
acordo com solenidade” e também “festejar”, reconhecerá que o título tem um sentido único, o de que 
Michele Obama poderia oficiar uma cerimônia de casamento. 

e) O título revela-se ambíguo ao leitor que, sabendo que Michele Obama é casada e pode festejar seu 
casamento, tiver conhecimento também de que o contexto cultural em que está inserida lhe permite 
oficiar casamentos. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 5     

Em três anos, total de domésticas com carteira cai 15% 
 

Nos últimos três anos, mais de 300 mil empregados domésticos perderam o registro na carteira de 
trabalho, mesmo após a regulamentação dos direitos da categoria. No fim do ano passado, o número de 
profissionais registrados foi impactado pela crise e teve seu pior resultado desde 2015. Esse contingente caiu 
15% no período, de 2,1 milhões para 1,78 milhão. 

Enquanto o total de empregados domésticos registrados caiu, a quantidade de trabalhadores sem carteira 
assinada cresceu 7,2%, indo de 4,2 milhões no fim de 2015 para 4,5 milhões em dezembro do ano passado, de 
acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE, 
separados pela consultoria LCA. 

Em 2013, os benefícios para a categoria passaram a ser previstos na Constituição, com a aprovação da 
chamada PEC das Domésticas. Essas medidas foram regulamentadas dois anos mais tarde, garantindo para 
esses trabalhadores direitos como jornada de trabalho, horas extras e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). 

(Douglas Gavras. https://economia.estadao.com.br, 06.04.2019. Adaptado.) 
 
05. (IBMEC SP Insper/2019) A análise do tema e da forma como as informações são organizadas permite 

concluir que o texto pertence ao gênero 
a) artigo de opinião, pois tem o objetivo de analisar a queda na contratação de empregados domésticos 

como efeito da crise econômica. 
b) notícia, pois tem o objetivo de mostrar a situação dos empregados domésticos, agravada com a crise 

econômica que afeta o país. 
c) reportagem, pois tem o objetivo de mostrar como os empregados domésticos têm driblado a crise 

econômica e conseguido emprego. 
d) resumo, pois tem o objetivo de apresentar de forma sintética dados referentes aos empregados 

domésticos registrados e aos sem carteira assinada. 
e) editorial, pois tem o objetivo de confrontar dados oficiais a dados de fontes variadas para explicar o 

desemprego dos empregados domésticos. 
 
TEXTO: 3 - Comuns às questões: 6, 7, 8     

 
ONU pede combate a desperdício de alimento para reduzir fome no mundo 

 
Com um quarto do que se perde em escala global seria possível alimentar todas as vítimas de fome crônica 

do planeta; Brasil foi premiado por ações de combate à subnutrição. 
 

11 A Organização das Nações Unidas para a 12 Alimentação e a Agricultura (FAO) alertou 13 hoje (16), Dia 
Mundial da Alimentação, que o 14 desperdício ainda é uma das principais 15 razões da fome no mundo. Segundo 
a 16 entidade, um terço dos alimentos produzidos 17 no mundo por ano é desperdiçado – o 18 equivalente a 1,3 
bilhão de toneladas e mais 19 de US$ 750 bilhões. 

20 Para o responsável pela infraestrutura rural 21 da FAO, Robert van Otterdijk, com um quarto 22 do total 
desperdiçado seria possível 23 alimentar todas as vítimas de fome crônica 24 no mundo, que equivale a 842 
milhões de 25 pessoas, segundo dados recentes da 26 instituição. 

27 Segundo o especialista, “reduzir à metade 28 esse desperdício, bastaria para aumentar a 29 produção 
alimentar mundial em 32% e para 30 conseguir dar comida a 9 bilhões de pessoas, 31 a população mundial 
prevista em 2050”. 32 Peritos da ONU calculam que será necessário 33 aumentar em 60% da produção de 
alimentos 34 para dar conta das necessidades futuras da 35 humanidade, um patamar insustentável para 36 o 
planeta. 

37 Para a coordenadora de um relatório da FAO 38 sobre os custos do desperdício alimentar, 39 Mathilde 
Iweins, “as superfícies agrícolas 40 utilizadas para a produção de alimentos que 41 não serão utilizados 
equivalem às do Canadá 42 e da Índia, em conjunto”. 

43 As principais razões do desperdício são, nos 44 países industrializados, o excesso de normas 45 e regras, 
devido a preocupações sanitárias 46 ou estéticas e, nos países em 47 desenvolvimento, as reduzidas capacidades 
48 de armazenamento e de acesso ao mercado. 49 O diretor da FAO na Ásia e Pacífico, Hiroyuki 50 Konuma, 
alertou que a inflação também é 51 uma barreira. “Os altos preços, que são 50% 52 maiores em termos reais 
comparativamente 53 há dez anos, aumentam a vulnerabilidade 54 dos pobres”, disse. 

55 Segundo a FAO pelo menos 2 bilhões de 56 pessoas são vítimas da subnutrição, no 57 mundo, 60% delas 
na região Ásia-Pacífico. 58 Em todo o planeta, uma em cada oito 59 pessoas e uma em cada quatro crianças com 
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60 menos de cinco anos é vítima de má 61 nutrição. Ao todo, 165 milhões de crianças 62 nunca desenvolveram 
seu potencial 63 intelectual e físico devido à carência de 64 nutrientes. 

65 Em um relatório publicado em junho, a FAO 66 avaliou que o custo da subnutrição e das 67 carências em 
micronutrientes representam 68 de 2% a 3% do Produto Interno Bruto (PIB) 69 mundial, ou seja, entre US$ 1,4 
bilhão e US$ 70 2,1 bilhões. “Conseguir o maior número 71 possível de alimentos de cada gota de água, 72 
porção de terreno, partícula de fertilizantes e 73 minuto de trabalho poupa recursos para o 74 futuro e torna os 
sistemas mais 75 sustentáveis”, lembrou a organização em 76 nota. 

77 Além das pessoas com problemas de 78 subnutrição, outras 1,4 bilhão estão com 79 excesso de peso, 
incluindo 500 milhões de 80 obesos. A organização destacou a 81 importância de uma dieta equilibrada para 82 
combater o aumento da obesidade e garantir 83 a saúde das populações. 

Notícia adaptada do portal Rede Brasil Atual publicada 16/10/2013 às 11h18min. Disponível em: 
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2013/10/onu-pede-reducao-do desperdicio-de-alimento-para-reduzirfome- no-mundo-

5807.html. Acesso: 10.11.2018. 
 
06. (UECE/2019) Na notícia o autor utiliza alguns recursos para dar veracidade às informações apresentadas. 

Assinale a opção que NÃO corresponde a um desses recursos. 
a) Uso do discurso direto com a voz de especialistas no assunto tratado. 
b) Menção a exemplos para ilustração dos fatos apresentados. 
c) Utilização de dados estatísticos. 
d) Uso de siglas das instituições referidas. 

 
07. (UECE/2019) A ideia principal que sintetiza o primeiro parágrafo da notícia acima é a que afirma que 

a) um terço dos alimentos produzidos no mundo por ano é desperdiçado. 
b) a FAO adverte que o desperdício ainda é uma das principais razões da fome no mundo. 
c) o Dia Mundial da Alimentação é a melhor data para conscientizar as pessoas sobre o desperdício de 

alimentos no mundo. 
d) o equivalente em dinheiro de alimento desperdiçado no mundo é de 1,3 bilhão de toneladas e mais de 

US$ 750 bilhões. 
 
08. (UECE/2019) O texto jornalístico em análise, ao procurar manter a imparcialidade e a objetividade, 

utiliza-se do discurso direto e do indireto para registrar a fala de pessoas envolvidas na notícia. Atente para 
as seguintes afirmações a esse respeito: 

 
I. No trecho “Peritos da ONU calculam que será necessário aumentar em 60% da produção de alimentos 

para dar conta das necessidades futuras da humanidade, um patamar insustentável para o planeta” 
(Refs. 32-36), o jornalista busca reproduzir literalmente a fala dos peritos da ONU para permanecer 
sempre fiel aos fatos relatados. 

II. O autor se vale do discurso direto no trecho “Conseguir o maior número possível de alimentos de cada 
gota de água, porção de terreno, partícula de fertilizantes e minuto de trabalho poupa recursos para o 
futuro e torna os sistemas mais sustentáveis” (Refs. 70-75), para validar, de forma segura, a 
informação transmitida. 

III. No enunciado “A organização destacou a importância de uma dieta equilibrada para combater o 
aumento da obesidade e garantir a saúde das populações” (Refs. 80- 83), o jornalista se reportou, 
através do discurso indireto, à fala da organização para adaptá-la aos objetivos da notícia. 

IV. No excerto “as superfícies agrícolas utilizadas para a produção de alimentos que não serão utilizados 
equivalem às do Canadá e da Índia, em conjunto” (linhas 39-42), embora não haja marcas textuais, 
como o uso do verbo dicendi, e nem tipográficas, como o uso de dois pontos e de travessão, temos um 
caso de uso do discurso direto, em que o jornalista, para valorizar o que diz o especialista, recupera, 
pela indicação das aspas, sua fala literal. 

 
Está correto apenas o que se afirma em 
a) II, III e IV. 
b) I, II e III. 
c) I, III e IV. 
d) I, II e IV. 


