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NOME:         DATA:  
 

Exercício Elaboração de reportagens e entrevistas – (notícia, 
manchete, entrevista) – Português 7° ano 

 

  

1) Considere as seguintes características: 

 

1. Texto expressionista de subjetividade exacerbada.  

 

2. Predominância da forma narrativa e humanização do relato. 

 

3. Texto de natureza impressionista e objetividade dos fatos narrados.  

 

4. Predominância da forma descritiva e desumanização do relato.  

 

5. Texto literário e alta subjetividade.  

 

São estabelecidas para o gênero reportagem as características: 

 

a) 2, 3 e 4 apenas 

b) 3, 4 e 5 apenas 

c) 1 e 2 apenas 

d) 2 e 3 apenas 

 

2) São características do gênero reportagem: 

 

a) Seu principal objetivo é transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum 

assunto de interesse 

b) A linguagem é sua principal característica, pois há uma preocupação com a seleção e 

a combinação vocabular. Sua linguagem é predominantemente subjetiva 

c) Texto jornalístico divulgado nos meios de comunicação de massa, informa fatos de 

interesse público, cuja linguagem deve ser objetiva e clara 

d) Comunicação utilizada entre pessoas que mantêm algum tipo de relação íntima, cuja 

linguagem é predominantemente coloquial 

 

3)  No trecho:  

 

“Uma ex-aluna da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Apolônio Sales, 

localizada no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife-PE, foi condenada a pagar uma 

indenização no valor de R$ 5 mil a um professor. Jeff Kened Barbosa de Melo, 

professor da instituição, processou a aluna e a mãe dela por danos morais.” 

 

Podemos afirmar que o FOCO principal deste parágrafo na notícia como um todo é: 

 

a) Apresentar o problema e os principais envolvidos 

b) Mostrar que não se deve processar os alunos 

c) Especificar em qual escola ocorreu o fato 

d) Mostrar o valor da indenização 
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4)  Sobre o gênero notícia é INCORRETO afirmar que: 

 

a) Os verbos da manchete devem estar no tempo presente do indicativo, para transmitir 

a noção de que a notícia é sempre atual 

b) Deve apresentar uma linguagem clara, objetiva e impessoal 

c) Apresenta em sua estrutura apenas a manchete e o corpo do texto 

d) É um gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal informar 

 

5) Quanto à estrutura da notícia, relacione as colunas: 

 

Título auxiliar 

Lide 

Manchete ou título principal 

Corpo da notícia 

a) Nela, há um detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar os detalhes mais 

importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor. 

b) Nesta parte precisamos encontrar todas as informações necessárias para 

responder às seguintes perguntas: Onde aconteceu o fato? Com quem? O que 

aconteceu? Quando? Como? Por quê? Qual foi o assunto? 

c) Sua função é complementar o título principal, acrescentando-lhe apenas algumas 

informações a mais. 

d) Costuma ser composto de frases pequenas e atrativas, e revela o assunto 

principal que será retratado em seguida.  
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GABARITO 

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 
D C A C a) Corpo da 

Notícia 
b) Lide 
c) Título 

Auxiliar 
d) Manchete 

ou título 
principal 
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