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 Cascadura

 Mananciais

 Méier

 Taquara

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta.
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho.
 Fique atento ao prazo de entrega.
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo.
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.
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AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À
PARTE COM ESTA EM ANEXO.

Questão 1

A partir da observação da imagem acima, descreva as principais características do texto jornalístico. (Mínimo 5
linhas)
Questão 2
Leia e analise o texto abaixo:

Explique as principais diferenças entre Notícia e Reportagem. (Mínimo 5 linhas).

Ensina para a vida. Forma para Sempre.
Questão 3
a) Explique o que é um Editorial.
b) Pesquise um jornal ou revista e cite um exemplo de Editorial publicado.
Questão 4
www.folhape.com.br

Três trabalhos da Folha de Pernambuco ganharam prêmios jornalísticos em Pernambuco nesta segunda-feira.
Uma fotografia e um vídeo, ambos produzidos pelo fotógrafo Ed Machado, levaram o 23º Prêmio Cristina Tavares
de Jornalismo. Uma reportagem de Tatiana Notaro desbancou os concorrentes no 2º Prêmio de Jornalismo
Literário de Pernambuco. Os vencedores foram anunciados em solenidade no Cinema São Luiz, na Boa Vista, área
central do Recife.
a) O texto acima é de qual gênero?
b) Transcreva elementos do texto que justifiquem a resposta anterior.
Questão 5

Observe a imagem acima e responda:
a) Qual é a principal função do Anúncio Publicitário?
b) No exemplo acima, quais linguagens foram utilizadas e com quais objetivos?
PRODUÇÃO TEXTUAL
Elabore um texto jornalístico sobre a influência da publicidade no cotidiano da população brasileira, de maneira
crítica.
Lembre-se de utilizar as principais características do gênero.
(Mínimo 25 linhas)
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