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RESUMO   
 

 

O sistema de comunicação informativo é aquele que engloba diferentes gêneros textuais que possuem a 

mesma função social, ou seja, o mesmo objetivo de comunicativo. Sendo assim, sistema informativo 

transmite uma informação e informa o leitor do texto.    

 

Texto I 

 

 
 

RIO E BRASÍLIA  Os ativistas ligados ao meio ambiente perderam a queda de braço travada contra 

proprietários rurais na definição das últimas regras do Código Florestal. O Supremo Tribunal Federal (STF) 

manteve ontem a anistia a punições, como multas, por desmatamentos ilegais cometidos antes de 2008, 

desde que os infratores se cadastrem em programas de regularização ambiental. 

 

De acordo com a maioria dos ministros da Corte, o artigo do Código Florestal não trata de anistia, mas apenas 

da substituição da punição pela recuperação do bioma atingido. No entanto, os ambientalistas consideram 

que a decisão foi injusta para os produtores rurais que cumpriram à risca as regras contra o desmatamento 

estabelecidas antes da nova lei. 
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O setor agropecuário também foi vitorioso em outros pontos controversos do código. Foi aprovada a 

redução das reservas legais de 80% para 50% em municípios onde existem terras indígenas ou unidades de 

conservação, o que permitirá o avanço do desmatamento. A Corte também liberou as atividades agrícolas 

em encostas com mais de 45 graus e topos de morros, áreas suscetíveis a enxurradas e deslizamentos. 

 

O ministro Celso de Mello, o único a votar na sessão de ontem, considerou que o direito ao meio ambiente 

é coletivo e deve ser assegurado à sociedade. Para ele, a anistia estimula quem praticou delitos ambientais a 

resolver a situação. 

 

 O direito à integridade do meio ambiente constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva  afirmou. 

 

O decano da Corte e os ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cármen 

Lúcia entenderam que a lei não concede anistia ampla, mas prevê maneiras de compensar o meio ambiente 

pelo desmatamento. Votaram contra a anistia os ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, 

Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski. 

 

MENSAGEM DE IMPUNIDADE 

 

Coordenador do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito do Observatório do Clima, Tasso 

Azevedo conside

ambiental nos trilhos. 

 

 Consolidou-se a imagem de que o Brasil é o país da impunidade: quem segue a regra é frouxo  lamenta. 

 O que estava em jogo é o interesse coletivo, já que a produção agrícola nunca foi ameaçada pelo Código 

Florestal. Na verdade, seu rendimento depende da manutenção da área verde, que garante o ciclo da chuva 

e as condições climáticas ideais. 

 

(...)  

 

Roberta del Giudice, secretária-executiva do Observatório Florestal, conta que as normas ambientais do país 

são mudadas desde a capitania hereditária. Embora lamente o resultado da votação do STF, destaca que a 

missão, agora, é lutar pela aplicação do código, mesmo diante de suas imperfeições: 

 

 Não se alcançou a proteção ideal, mas essa foi a possível, considerando o atual momento político do Brasil. 

Agora precisamos torcer para que tudo dê certo, e essa será a primeira lei florestal da História do país. 
(Jornal O Globo. Disponível em: https://oglobo.globo.com/. Acesso em 1 de março de 2018.) 

 

Características do sistema informativo:  

• O aspecto principal é o conteúdo da mensagem;  

• Os textos são escritos com linguagem objetiva;  

• O foco do texto é em 3ª pessoa (neutralidade); 

• A linguagem não verbal auxilia na leitura dos elementos verbais;  

• Presença da polifonia  muitas vozes dentro de um texto;  

• O vocabulário deve claro.  

 

Texto II  

 

 
(Disponível em: http://www.folhape.com.br/. Acesso em 1 de março de 2018.) 

https://oglobo.globo.com/


ENCCEJA 
 

 

Linguagens 3 
 

 

 

 

 

Texto III  

 

 
(Disponível em: http://sustentabilidade.estadao.com.br/. Acesso em 1 de março de 2018.) 

 

 

Cabe destacar, também, que cabe ao leitor investigar tanto a veracidade das informações que são lidas e 

confirmar a fonte da mensagem. Sendo assim, ele deve adotar uma postura crítica e de reflexão acerca dos 

textos jornalísticos informativos e evitar a propagação de informações falsas  fake news.  

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1.                 As sacolas plásticas estão com seus dias contados nos mercados de São Paulo. Acordo entre 

o governo de São Paulo e supermercados paulistas prevê o fim das sacolas plásticas. A iniciativa, 

porém, é questiona pelo setor de plásticos, para quem não é a melhor solução para a preservação 

ambiental nem para o consumidor.  

 O objetivo da iniciativa é contribuir para a preservação ambiental, trocando os atuais sacos 

produzidos a partir do polietileno obtido do petróleo ou do etanol, cujo tempo de decomposição na 

na

de milho e um elemento pró-degradante, capaz de se decompor depois de dois anos.  

 Em termos práticos e ambientais, isso significa a retirada de 2,4 milhões de sacolas por mês 

dos supermercados de São Paulo.  
MUSSARA, F. Revista Planeta, n. 465, jun. 2011 (adaptado).  

 

O texto sobre o uso das sacolas plásticas apresenta informações em determinada ordem para facilitar 

a compreensão do leitor. Na organização desse texto, depois de informar sobre o tempo de 

decomposição das sacolas, a autora esclarece que o(a) 

a) sacola plástica é produzida com polietileno.  

 

c) proibição do uso das sacolas é questionada pelo setor de plásticos.  

d) objetivo da proibição das sacolas plásticas é proteger o meio ambiente.  

 

2.                                                   Grupo transforma pele humana em neurônios 

Um grupo de pesquisadores dos EUA conseguiu alterar células extraídas da pele de uma mulher 

de 82 anos sofrendo de uma doença nervosa degenerativa e conseguiu transformá-las em células 

capazes de se transformarem virtualmente em qualquer tipo de órgão do corpo. Em outras palavras, 

ganharam os poderes das células-tronco pluripotentes, normalmente obtidas a partir da destruição de 

embriões. 

O método usado na pesquisa, descrita hoje na revista Science, existe desde o ano passado, 

quando um grupo liderado pelo japonês Shinya Yamanaka criou as chamadas iPS (células-tronco de 

pluripotência induzida). O novo estudo, porem, mostra pela primeira vez que é possível aplicá-lo a 

células de pessoas doentes, portadoras de esclerose lateral amiotrófica (ELA), mal que destrói o 

sistema nervoso progressivamente. 
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da 

pesquisa. Observar em detalhes a degeneração pode sugerir novos métodos para tratar a ELA. 
KOLNERKEVIC, I. Folha de S.Paulo. 1 ago. 2008 (adaptado). 

 

A análise dos elementos constitutivos do texto e a identificação de seu gênero permitem ao leitor 

inferir que o objetivo do autor é 

a) expor a sua opinião como um especialista no tema.  

b) descrever os procedimentos de uma experiência científica. 

c) defender a pesquisa e a opinião dos pesquisadores dos EUA. 

d) informar os resultados de uma nova pesquisa feita nos EUA.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

O texto aborda o fim da utilização das sacolas plásticas no Estado de São Paulo. Em primeiro lugar, ele 

informa que a decomposição das sacolas utilizadas atualmente é de 100 anos e as novas reduzirá esse 

tempo para 2 anos. Sendo assim, a ordenação das informações dentro do texto contribuem para que o 

leitor entenda o motivo da troca das sacolas plásticas.   

 

2. d 

O texto possui um caráter científico sobre o resultado de uma pesquisa científica. Sendo assim, após a 

leitura do texto é possível inferir que o objetivo daquela produção textual é informar os resultados da 

pesquisa feita nos Estados Unidos sobre a Esclerose Lateral Amiotrófica.  

 


