
 

 

 

 

 

8 

Redação 

O texto jornalístico   

Teoria 

 

O texto jornalístico é de grande importância na era da informação, pois é um meio de comunicação de massa. 

O objetivo desse veículo é informar, entreter, apresentar uma interpretação competente sobre determinada 

informação, etc. Assim, no texto jornalístico, duas características se destacam: a interação com o leitor e a 

intencionalidade de quem escreve. 

 

Dependendo de seu propósito e da intenção de quem escreve, pode ser imparcial ou não. No entanto, 

normalmente, as ideias são trabalhadas de forma objetiva, apresentando um caráter informativo. Logo, a 

função da linguagem predominante costuma ser a referencial. 

 

Linguagem jornalística  

A linguagem desses textos deve, em geral, ser objetiva, clara e imparcial, para que o leitor compreenda as 

informações mais relevantes sobre o tema, sem a influência de nenhum intermediário.  

 

Além disso, cabe destacar que são caracterizados pela presença da linguagem denotativa e pela organização 

das informações que são expostas de acordo com o enfoque definido pelo emissor e organização das fotos 

para complementarem o sentido do texto. 

 

Estrutura do texto jornalístico  

Em geral, o desenvolvimento textual responde às perguntas: 

• “O que?” (fato ocorrido); 

• “Quem?” (pessoas envolvidas); 

• “Quando?” (horário em que ocorreu o fato); 

• “Onde” (local onde ocorreu o fato); 

• “Como” (circunstância em que ocorreu o evento); 

• “Por quê?” (causa do fato).   

 

Além disso, em relação à estrutura, destacam-se:  

 

• Manchete: É o título do texto. Contém as informações mais relevantes, que irão atrair a atenção do leitor.   

• Lead: É a abertura da notícia e traz as principais informações. Geralmente, respondem-se as perguntas 

que indicam o desenvolvimento textual.  

• Corpo do texto: É a parte do texto responsável por detalhar as informações do "lead" ou – lide – , 

aprofundando o assunto e trazendo novas informações para o leitor. Normalmente, as informações são 

relatadas por ordem cronológica ou de importância. 
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Exercícios  

 

1. (ENEM – PPL) Anfíbio com formato de cobra é descoberto no Rio Madeira (RO) 

Animal raro foi encontrado por biólogos em canteiro de obras de usina. Exemplares estão no Museu 

Emilio Goeldi, no Pará 

 

O trabalho de um grupo de biólogos no canteiro de obras da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, no Rio 

Madeira, em Porto Velho, resultou na descoberta de um anfíbio de formato parecido com uma cobra. 

Atretochoana eiselti é o nome científico do animal raro descoberto em Rondônia. Até então, só havia 

registro do anfíbio no Museu de História Natural de Viena e na Universidade de Brasília. Nenhum deles 

tem a descrição exata de localidade, apenas “América do Sul”. A descoberta ocorreu em dezembro do 

ano passado, mas apenas agora foi divulgada. 

XIMENES, M. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 1 ago. 2012. 

 

A notícia é um gênero textual em que predomina a função referencial da linguagem. No texto, essa 

predominância evidencia-se pelo(a)   

a) recorrência de verbos no presente para convencer o leitor.  

b) uso da impessoalidade para assegurar a objetividade da informação.  

c) questionamento do código linguístico na construção da notícia.  

d) utilização de expressões úteis que mantêm aberto o canal de comunicação com o leitor.  

e) emprego dos sinais de pontuação para expressar as emoções do autor. 
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2. (IFPE) VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA NO BRASIL   

São 23,5 milhões de idosos no Brasil, número que representa mais de 11% da população 

 

Nos últimos anos, com a crescente qualidade e expectativa de vida da sociedade brasileira, a presença 

da pessoa idosa se tornou um fato social inegável, com um crescimento demográfico significativo de 

pessoas com mais de 60 anos. São 23,5 milhões de idosos no Brasil, número que representa mais de 

11% da população, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). 

 

Ter na sociedade a presença da pessoa idosa de forma cada vez mais expressiva significa muito mais 

do que uma melhora na qualidade de vida do ser humano, mas, sobretudo, a manutenção e a efetivação 

dos direitos fundamentais da pessoa. Entretanto, o Brasil enfrenta uma triste realidade, na qual a 

pessoa idosa presencia, em seu dia a dia, situações de violência e de abandono, causadas por seus 

familiares e por profissionais de diversas áreas que prestam serviços para essa faixa etária, dentre 

outros agressores. 

 

A violência contra essa parcela da população é tema que merece atenção, informação e a busca pela 

sua erradicação, uma vez que tal atitude caracteriza a violação aos direitos humanos. É importante 

conscientizar e informar às pessoas, especialmente às vítimas, sobre as formas de violência e os meios 

para seu combate. 

 

SILVEIRA, Caroline Assumpção. Violência contra a pessoa idosa no Brasil. Disponível em: 

<http://domtotal.com/noticia/1083136/2016/11/violencia-contra-a-pessoa-idosa-no-brasil/>. Acesso em: 02 out. 2018 

(adaptado). 

 

No que diz respeito à linguagem presente no texto, é CORRETO afirmar que  

a) ter a este é redigido na variedade culta, respeitando a gramática normativa, uma vez que se trata 

de um gênero textual do qual se espera uso mais formal da linguagem. 

b) esta se caracteriza pelo emprego de vocabulário regional, com o objetivo de que o texto se faça 

compreender em todas as regiões do país. 

c) se trata de registro informal, pois a proposta do texto jornalístico é alcançar a maior parte de 

leitores e, para isso, precisa adequar-se à variedade linguística empregada pela maior parte da 

população.     

d) poderia ter feito uso de gírias, caso a autora entendesse esse emprego como uma estratégia de 

aproximação maior ao seu público-alvo.    

e) utiliza vocabulário técnico, o que tende a dificultar a compreensão do leitor comum. 
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3. (ENEM) Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro 

Como explica o The New England Journal of Medicine, a paciente, chamada Joanie Simpson, tinha 

sinais de infarto, como dores no peito e pressão alta, e apresentava problemas nas artérias coronárias. 

Ao fazerem um ecocardiograma, os médicos encontraram o problema: cardiomiopatia de Takotsubo, 

conhecido como síndrome do coração partido. 

 

Essa condição médica tipicamente acontece com mulheres em fase pós-menstrual e pode ser 

precedida por um evento muito estressante ou emotivo. Nesses casos, o coração apresenta um 

movimento discinético transitório da parede anterior do ventrículo esquerdo, com acentuação da 

cinética da base ventricular, de acordo com um artigo médico brasileiro que relata um caso semelhante. 

Simpson foi encaminhada para casa após dois dias e passou a tomar medicamentos regulares. 

 

Ao Washington Post, ela contou que estava quase inconsolável após a perda do seu animal de 

estimação, um cão de raça yorkshire terrier. Recuperada após cerca de um ano, ela diz que não abrirá 

mão de ter um animal de estimação porque aprecia a companhia e o amor que os cachorros dão os 

humanos. O caso aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. 

Disponível em: https://exame.abril.com.br. Acesso em: 1 dez. 2017. 

 

Pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de um animal de estimação, 

considera-se que ele se enquadra no gênero  

a) conto, pois exibe a história de vida de Joanie Simpson. 

b) depoimento, pois expõe o sofrimento da dona do animal. 

c) reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia. 

d) relato, pois narra um fato estressante vivido pela paciente. 

e) notícia, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido. 
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4. (ENEM – PPL) Cores do Brasil 

Ganhou nova versão, revista e ampliada, o livro lançado em 1988 pelo galerista Jacques Ardies, cuja 

proposta é ser publicação informativa sobre nomes do “movimento arte naïf do Brasil”, como define o 

autor. Trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira, assegura Ardies. O termo em 

francês foi adotado por designar internacionalmente a produção que no Brasil é chamada de arte 

popular ou primitivismo, esclarece Ardies. O organizador do livro explica que a obra não tem a 

pretensão de ser um dicionário. “Falta muita gente. São muitos artistas”, observa. A nova edição veio 

da vontade de atualizar informações publicadas há 26 anos. Ela incluiu artistas em atividade 

atualmente e veteranos que ficaram de fora do primeiro livro. A arte naïf no Brasil 2 traz 79 autores de 

várias regiões do Brasil. 

WALTER SEBASTIÃO. Estado de Minas, 17 jan. 2015 (adaptado). 

 

O fragmento do texto jornalístico aborda o lançamento de um livro sobre arte naïf no Brasil. Na 

organização desse trecho predomina o uso da sequência  

a) injuntiva, sugerida pelo destaque dado à fala do organizador do livro. 

b) argumentativa, caracterizada pelo uso de adjetivos sobre o livro. 

c) narrativa, construída pelo uso de discurso direto e indireto. 

d) descritiva, formada com base em dados editoriais da obra. 

e) expositiva, composta por informações sobre a arte naïf. 

 

 

5. (ENEM – PPL) Ação coloca baleia encalhada às margens do Rio Sena 

As pessoas em Paris acordaram com uma notícia inusitada: uma baleia encalhada foi encontrada nas 

margens do Sena, perto de Notre Dame. Para deixar tudo ainda mais surreal, cientistas forenses foram 

vistos estudando o fenômeno. O público ficou impressionado com as cenas e bombou as redes sociais 

de comentários e fotos. Horas mais tarde, a verdade por trás do espetáculo bizarro foi revelada. Embora 

parecesse muito com um animal real, tudo não passava de uma instalação artística criada pelo coletivo 

belga Capitão Boomer. A escultura gigante media 17 metros e simulava o cheiro de uma baleia morta, 

com todos os seus detalhes, incluindo o sangue. O projeto foi desenvolvido para aumentar a 

conscientização sobre o impacto provocado pelos seres humanos no meio ambiente, em todas as 

espécies, incluindo as baleias. 

Disponível em: http://exame.abril.com.br. Acesso em: 16 ago. 2017 (adaptado). 

 

Essa notícia tem sua relevância informativa estabelecida ao apresenta um fato inesperado relativo ao 

(à) 

a) excesso de comentários nas redes sociais sobre valores ecológicos e meio ambiente.  
b) presença de um animal marinho encalhado e em decomposição no centro de Paris.  
c) uso de uma instalação artística realista como instrumento de denúncia social.  

d) falta de ações de preservação do meio ambiente no continente europeu.  

e) opção por uma análise sensacionalista de um evento inusitado. 
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Gabarito 

 

1. B 

A função referencial ou denotativa predomina em textos dissertativos, técnicos, instrucionais e 

jornalísticos, tipos que têm a informatividade como característica principal. As frases estruturadas na 

ordem direta, linguagem denotativa e a construção do discurso na terceira pessoa, que acentua a 

impessoalidade, caracterizam a função referencial da linguagem.  

 

2. A 

Por ser um texto jornalístico que busca trazer dados da realidade brasileira, há o uso da variedade culta, 

respeitando a gramática normativa e o uso mais formal da linguagem.  

 

3. E 

O texto reproduzido pela questão pertence ao gênero textual notícia por divulgar de maneira objetiva e 

informativa os sintomas de uma doença cardíaca, denominada “síndrome do coração partido”. 

 

4. E 

O texto tem como objetivo a divulgação de nomes do movimento arte naïf do Brasil, cujos conceitos 

também são apresentas de forma objetiva e com o máximo de neutralidade. Sendo assim, pode-se 

afirmar que corresponde a um texto de sequência expositiva.  

 

5. C 

O texto parte de uma notícia bastante inusitada, o aparecimento de uma baleia nas margens do rio Sena, 

para desmembrá-la em nova notícia, também inusitada, mas por outro aspecto: a baleia era, na verdade, 

uma instalação artística realista que servia como forma de denúncia social.  

 

 

 


