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Produção de Notícia
Leia os textos que seguem: 

TEXTO 1 
Ler e estudar: é comum tentar relacionar as duas atividades, que não são nem

exclusivas, nem estão obrigatoriamente atreladas. Pode-se estudar sem ler, da mesma
forma que podemos ler sem estudar. Ao analisarmos uma célula num microscópio, ou
realizarmos experimentos como diferentes corpos num laboratório de física, estamos
estudando. Ao lermos uma carta de amor, não. Quando lemos o jornal diário, não
estamos estudando, mas, sim, informando-nos, o que é muito diferente.

Nem toda informação nos leva ao conhecimento, o estudo, sim. Por um lado, a
informação é fundamental para o estudo, e muitas vezes é gerada em consequência
deste. A informação, na maioria das vezes, é também preservada através da palavra
escrita. Mas é aí que para a relação entre leitura e estudo.

A leitura é uma das ferramentas para o estudo e, quando bem aplicada, é, sem
dúvida, uma das principais. Talvez a afirmação que possa ser feita é: “Ler é importante ao
estudo!”

(Francisco Millarch. Brasil20.org ) 



TEXTO 2 
Crianças e adolescentes estão lendo menos livros, segundo pesquisa Retratos da

Leitura no Brasil, que a Fundação Pró-Livro vai publicar na tarde desta quarta-feira (28),
elaborada em parceria com o Ibope Inteligência. De acordo com dados antecipados com
exclusividade para o G1, o estudo do mercado dedicado a conhecer o perfil do leitor
brasileiro apontou queda no índice de leitura em todas as faixas etárias de crianças e
adolescentes.

Ibope inteligência/ Fundação Pró- livro - G1. com .br



Texto 3



Agora é sua vez! 
A partir da leitura dos textos motivadores, produza uma notícia para uma revista Teen com o
seguinte título:

SURGE UM NOVO MODELO DE LEITOR.
Orientações:
1. Copiar o título oferecido acima. O sub-título (olho) não é obrigatório, porém, caso queira,

ele pode ser fornecido e conta junto com o título para o mínimo de linhas necessárias;
2. O lide deve aparecer no primeiro parágrafo apresentar, de modo claro, algumas

informações essenciais para o leitor (o quê, quem, quando, onde, como, por quê). Dessa
vez, forneceremos as informações que devem ser colocadas no lide. Você deverá apenas
organizá-las no 1º §. Veja:
 O que aconteceu: o Ministério da Educação constatou que jovens estão lendo menos

livros e mais outros tipos de textos;
 Quando aconteceu: coloque a data como dia 01/06. Lembre que, na notícia, a data é

mencionada como “no último 1º (segunda-feira)...”
 Onde ocorreu: use o site G1, além de citar Brasília, etc.;
 Quem informou: o Ministério da Educação, os especialistas da educação.



3. Corpo da notícia (os demais parágrafos; faça, além do lide, uns quatro ou cinco
parágrafos). Veja o que precisa constar nesse corpo textual:
 Detalhes da notícia sobre esse fato: quais outros tipos de textos (sites e outras

páginas da internet, redes sociais, etc.) Para ficar mais interessante, podem ainda
ser mencionados os tipos de livros que os “novos leitores” preferem e os que eles
menos apreciam;

 Depoimento, em forma de discurso direto, de um especialista, de um “novo leitor”.
Não esqueça de identificar quem é essa pessoa. Lembre-se de que o diálogo na
notícia não admite “parágrafo, dois pontos, letra maiúscula”, e sim, é colocado
entre aspas;

 Os dados do site G1, informados nos textos motivadores acima. Não é necessário
que sejam usados todos os dados da tabela, mas o não uso de nenhum dele será
penalizado;

 Comentários sobre os motivos dessa redução de leitores tradicionais, ou seja, o
que pode ter causado essa situação, o que fazer para reverter a questão;



4. Utilize uma linguagem formal, e evite, portanto, o uso de estruturas que marcam a
oralidade;

5. Seja imparcial, objetivo e claro, portanto use a 3ª pessoa do singular;
6. A notícia deve ter um mínimo de 25 linhas;
7. Antes de confeccionar seu texto, assista às aulas do dia 02/06;
8. Entrega do texto: até 08/6 (segunda-feira).



TEXTO FORNECIDO PELO 

PROFESSOR PARA MODELO



Surge um novo tipo de leitor
Juventude modifica seus padrões de leitura e informação se confunde com conhecimento

O site G1 veiculou nessa segunda-feira (1º) de que o Ministério da Educação
trouxe a tona a informação segundo a qual os adolescentes e jovens estão
optando por outros tipos de leitura. Isso significa que os livros tradicionais são
trocados por inúmeros outros atrativos. O risco é que essa substituição represente
uma mudança do foco do aprendizado para a própria informação.

Segundo o site G1, de 2007 até 2011, houve uma redução sensível no índice
de leitura da população; porém, no caso dos jovens, isso se tornou mais evidente.
A situação é mais grave no caso dos adolescentes entre 11 a 13 anos, em que os
percentuais caíram de 8,5 para 6,9. Isso se deve, provavelmente, ao fato de que
esse grupo possui acesso a uma maior quantidade de formas e tipos de
linguagens.

TÍTULO

FATO (O QUÊ?)
SUB-TÍTULO

O site G1 veiculou nessa segunda-feira (1º) de que o Ministério da Educação
trouxe a tona a informação segundo a qual os adolescentes e jovens estão
optando por outros tipos de leitura. Isso significa que os livros tradicionais são
trocados por inúmeros outros atrativos. O risco é que essa substituição represente
uma mudança do foco do aprendizado para a própria informação.

LEAD

ÉPOCA (QUANDO?)
ENVOLVIDO (QUEM?)

LUGAR (ONDE?)

Dados estatísticos 
e comentários



É fato que o conhecimento é obtido por meio de uma educação, que pode
ser escolar ou vivencial. Assim, é com uma leitura aprimorada que se pode
adquirir uma forma de conhecimento verdadeiro. Por esse motivo, muitos
pesquisadores acreditam que essa nova forma de leitura pode ser desvantajosa ao
aprendizado, em geral.

Segundo o mesmo site, as pesquisas foram feitas com o intuito de verificar o
gosto pela leitura, porém isso não é de todo negativo. “Os poucos alunos que
leem ainda mantêm um gosto por obras de qualidade”, revela uma especialista da
educação. O advento da tecnologia da informática viabilizou uma série de textos
não tradicionais, como manuais de instrução de aparelhos, instruções de jogos,
variedades na rede, entre outros.

O Ministro da Educação, em entrevista ao G1, revelou que “esses indicadores
revelam uma preocupação para nós, visto que nosso ranking em leitura pode
cair”. Na verdade, segundo os estudos, o único fator que pode estar é perigo é a
formação de um conhecimento verdadeiro, visto que essas leituras triviais
representam mais informação e podem ser substituídas rapidamente.

Análise do fato noticiado

Discurso direto associado ao 
comentário do fato noticiado

Discurso direto associado 
ao comentário do fato 

noticiado



TEXTO Da aluna izadora 

fatureto Dornelas

8º C



Surge um novo tipo de leitor
Juventude abandona os livros e se interessa por outros meios de leitura

Na última segunda-feira (1º), o Ministério da Educação
constatou que os jovens estão lendo menos livros e mais outros
tipos de textos. Foi veiculada pelo site G1 uma queda no índice de
leitura em todas as faixas etárias de crianças e adolescentes.

Segundo pesquisas, os jovens perderam o interesse em livros
com muitas páginas e sem imagens. Ler na internet também se
tornou mais atraente devido à leitura mais “dinâmica”. A prova
disso é que mangás (quadrinhos japoneses) e aplicativos de leitura
se tornaram mais presentes no cotidiano.

TÍTULO

SUB-TÍTULO

LIDE
FATO (O QUÊ?)

ENVOLVIDO (QUEM?)LUGAR (ONDE?)ÉPOCA (QUANDO?)

DETALHAMENTO 1
Outros tipos de textos e comentários



Alunos do Colégio Olimpo, em Uberlândia, foram entrevistados sobre o
assunto “leitura” e a resposta mais recorrente para a pergunta “os livros
estão ultrapassados?” foi “os livros ainda são importantes para estudar, mas
há coisas (sic) mais interessantes para se ler atualmente”.

De acordo com os dados do G1, crianças de 5 a 10 anos que liam uma
média de quase sete livros, em 2001, passaram a ler cinco em 2011. Já pré-
adolescentes entre 11 e 13 anos, que em 2001 liam oito livros, em 2011
passaram a ler quase sete em 2011. Assim, de forma clara, há provas da
queda do números de leitores jovens tradicionais.

“As redes sociais, os jogos e outros estilos de livros são de fato mais
atraentes aos jovens, mas ler um bom livro não tem preço. A juventude
deveria ler os bons livros para entender o que estão perdendo ao julgarem-
nos pelas capas”, disse Maria Roberta, professora de Literatura da UFU.

DETALHAMENTO 2
Discurso direto e comentários

DETALHAMENTO 3
Dados estatísticos e comentários

DETALHAMENTO 4
Motivos para o fato e comentários



Características da notícia

1. Título obrigatório: conta como linha válida, primeira

linha centralizado;

2. Sub-título (olho): não obrigatório, conta como linha,

centralizado, vem logo abaixo do título;

3. Texto narrativo: conta um fato de modo objetivo,

impessoal sem interferência;



4. Corpo textual: lide (1º §) + demais parágrafos (cerca

de 4 ou 5) = 5 ou 6 parágrafos na notícia.

1º Parágrafo (lide): deve responder a quatro perguntas:

A. Qual o fato acontecido? (o quê?);

B. Onde ocorreu? (onde?);

C. Quando ocorreu? (quando?);

D. Quem são os envolvidos? (quem?)



Os demais parágrafos são informações acessórias. As

mais importantes são:

A. Desenvolvimento do fato;

B. Análise do fato sem aplicação temporal, discussão;

C. Depoimento dos envolvidos (discurso direto ou

discurso indireto);

D. Exposição e análise de fatos anteriores, passados;

E. Estatísticas (quando for o caso);

F. Perspectivas sobre a questão.



5. Os verbos da notícia ficam no passado, ou pretérito;

6. O texto é escrito em 3ª pessoa. Logo não se admitem

expressões como “pensamos”, “entrevistamos”, etc.;

7. As frases são curtas, não precisam de palavras de

ligação (conjunções);

8. Para manter a objetividade, usam-se poucos

adjetivos, advérbios e palavras que refletem o

ponto de vista: infelizmente, nunca, jamais, etc.



POSSÍVEIS PROPOSTAS DE 

REDAÇÃO 

PROVA N1 – 2º BIMESTRE

VIRTUAL



1ª PROPOSTA
Leia a notícia abaixo:

São Paulo vai produzir vacina contra o novo coronavírus
Vacina deve estar disponível no SUS a partir de junho de 2021

“Hoje é um dia histórico para São Paulo e para o Brasil, assim como para a ciência
mundial. O Instituto Butantan fechou acordo de tecnologia com a gigante farmacêutica
Sinovac Biotech para a produção de vacina contra o coronavírus”, falou João Doria,
governador de São Paulo. “Essa vacina do Instituto Butantan é das mais avançadas contra o
coronavírus. E estudos indicam que ela estará disponível no primeiro semestre do próximo
ano, ou seja, até junho do próximo ano. Com essa vacina poderemos imunizar milhões de
brasileiros”, acrescentou.

A vacina, chamada de CoronaVac, está em fase adiantada de testes. Ela já está na
terceira etapa, chamada clínica, de testagem em humanos. “Um coronavírus é introduzido em
uma célula do tipo Vero. Essa célula é cultivada em laboratório. O ví-rus se multiplica. No final,
o vírus é inativado e incorporado na vacina, que será aplicado na população”, explicou Dimas
Covas, diretor do Instituto Butantan. O investimento do Instituto Butantan para os estudos
nessa fase clínica é de R$ 85 milhões.

Segundo Dimas, há no mundo hoje 136 vacinas contra o novo coronavírus em
desenvolvimento, mas apenas dez delas atingiram a etapa de estudos clínicos. Três
estão em fases ainda mais adiantadas de testes e a CoronaVac é uma delas.



Fase clínica
O desenvolvimento de uma vacina é feito em etapas. A primeira delas é a fase

laboratorial, onde é feito a avaliação de qual a melhor composição para a vacina. A
segunda etapa, chamada de pré-clínica, é a de testes em animais. A terceira etapa é a
chamada fase clínica, de testes em humanos.

Essa terceira etapa é dividida em três fases. As fases 1 (inicial, que avalia se a
vacina é segura) e 2 (que conta com uma maior quantidade de voluntários e avalia a
eficácia do produto) já foram realizadas na China, com sucesso. Agora a vacina está
entrando na fase 3, que será realizada no Brasil, com 9 mil voluntários, de todo o
país, iniciando por São Paulo. Essa fase, que é um estudo populacional, deve ser
começar já no mês de julho. “Dentro de aproximadamente três semanas, 9 mil
voluntários estarão sendo testados aqui no Brasil”, disse Doria.

“Na fase inicial [da vacina] foram feitos estudos em macacos. Os resultados
foram publicados na revista científica Science. A fase 1 [de testagem clínica] contou
com 144 voluntários [chineses] e, a fase 2, com 600 voluntários na China. E a fase 3
será agora feita no Brasil”, explicou Dimas Covas.



Caso os testes feitos com esses 9 mil voluntários, na fase 3, se mostrem
positivos, a vacina entrará na etapa de registro junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e então começará a ser produzida em larga escala. A expectativa do
Instituto Butantan é de que a vacina poderá estar disponível para a população em
junho de 2021. “Comprovada a eficácia e segurança da vacina, o Instituto Butantan
terá o domínio da tecnologia e ela poderá ser produzida em larga escala no Brasil
para fornecimento ao SUS [Sistema Único da Saúde] de forma gratuita até junho de
2021”, falou o governador. Então, caso ela seja aprovada, será produzida em larga
escala tanto na China quanto no Brasil. O Butantan tem capacidade de produzir 1
milhão de vacinas por dia em sua fábrica de gripes”, disse Covas.

As primeiras pessoas a serem vacinadas no Brasil, segundo Dimas Covas,
serão as dos grupos de maior risco, como idosos e/ou com comorbidades, ou seja,
doenças pré-existentes.
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/sao-paulo-vai-produzir-
vacina-contra-o-novo-coronavirus> Acesso em 27/06/2020



Informações solicitadas:

1º- Título;

2º- Sub-título

3º- Lide: 1º §

4º No corpo textual:

A. Explicação sobre o fato (sugestões: por que ocorreu, como ocorreu, para que
ocorreu, etc.);

B. Discurso direto, feito de forma correta, por parte de alguma pessoa envolvida,
como o Governador, o diretor do Instituto Butantan, o Presidente Jair
Bolsonaro, algum pesquisador, etc.;

C. Análise dos fatos anteriores à notícia (sugestões: como se encontra a
situação da pandemia, números da doença, posicionamento dos órgãos sobre
a questão, como chegaram a uma vacina de modo tão rápido, etc.);

D. Perspectiva sobre o episódio (sugestões: como vai funcionar a imunização,
perspectivas para as mudanças como retorno das aulas, abertura do
comércio, futuro da pandemia, como solução total ou parcial, etc.).



2ª PROPOSTA
Uberlândia registra mais seis mortes pela Covid-19; veja 

boletim da Prefeitura
Os dados são do informativo diário divulgado pela Prefeitura neste sábado (27). Veja 

também os dados de alta de pacientes, de taxa de leitos e casos em investigação.
27/06/2020 

Uberlândia chegou, neste sábado (27), a 106 mortes pela Covid-19. Foram seis óbitos a
mais em relação ao boletim anterior. A cidade segue sem leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) disponível na rede pública, já que todos estão ocupados.

Este foi o 24º dia seguido com registros de óbitos pelo novo coronavírus. Segundo a
Prefeitura, as mortes são:

Rede Municipal: uma mulher e duas idosas (45, 65 e 87 anos) e dois idosos (65 e 73
anos);

Rede Particular: um idoso de 72 anos.
Casos confirmados
Ainda conforme o boletim, o número de casos confirmados aumentou em 214 registros.

O total de casos confirmados agora, ao longo da divulgação dos boletins, é de 6.274 pessoas.
* Confira abaixo mais informações destes dados, além dos pacientes recuperados e os

que estão internados em UTIs.



Mortes - Ao todo, a cidade tem 106 mortes causadas pela doença. Nenhum
óbito está em investigação com suspeita de ser por Covid-19.

Casos confirmados - Em relação ao número de casos confirmados, foram registrados
mais 214, comparando com o boletim de sexta-feira (26). Agora, já são 6.274 casos positivos
da doença desde o início da divulgação dos boletins.

Casos em investigação - Quanto aos casos considerados "em investigação", a cidade
tem, ao todo, 452 pessoas esperando o resultado dos exames.

Casos descartados - Até agora, desde o início da divulgação dos boletins, o município
tem 18.394 pessoas que testaram negativo para a doença.

Pacientes internados
Neste boletim, também foi informado que há 193 pessoas internadas com sintomas

relacionados à Covid-19 nas unidades hospitalares da cidade. Destas, 89 estão em UTIs,
enquanto 104 pacientes são tratados em enfermarias.

Leitos
Consta ainda no informe de sábado que Uberlândia segue com 100% dos leitos de UTI

ocupados no sistema público municipal, sendo que nem todos estão com a Covid-19. Isso
significa que a rede municipal não tem nenhum leito disponível, de acordo com a Prefeitura.

Na somatória total, desde o início da divulgação do boletim, 1.904 pacientes já se
recuperaram da doença.

Fonte: https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2020/06/27/uberlandia-registra-
mais-seis-mortes-pela-covid-19-veja-boletim-da-prefeitura.ghtml Acesso em 27/06/2020



Informações solicitadas:
1º- Título;
2º- Sub-título
3º- Lide: 1º §
4º No corpo textual:
1º- Detalhamento do fato: podem ser colocadas outras informações, como perfil dos pacientes,
casos mais visíveis (políticos, pessoas famosas, etc.), estabelecimentos que podem ficar abertos,
algum estabelecimento que não poderia abrir e foi detectado pelos fiscais (na internet há casos
assim);
2º- Pelo menos um depoimento de uma autoridade do assunto: médico, secretário de saúde (o
nome dele é Gladstone Rodrigues da Cunha Filho), um médico (pode criar o nome dele);
3º- Mais dados e informações sobre a questão. Veja outro dado que poderá ser usado:
- Em 29 de maio o município contabilizava 1.032 casos;
4º- Comentário a respeito da questão, ou seja, informações para serem comentadas:
- Prefeito decreta fechamento do comércio em geral, apenas com alguns estabelecimentos
abertos: farmácias, lotéricas, lojas de produtos alimentícios, oficinas, lojas de produtos animais,
por exemplo;
- Possibilidade de rever a reabertura do comércio;
- Possibilidade de um lockdown no município.


