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1 – Leia os textos a seguir e responda às questões que seguem:

Texto A:
CORPO DE JOVEM DE 21 ANOS É ENCONTRADO APÓS DESAPARECIMENTO DE DOIS
DIAS
O corpo da jovem Caroline Coelho, de 21 anos foi encontrado nesta sexta-feira, 02 de Outubro, após
seu namorado de 25 anos confessar o crime de feminicídio. A vítima estava desaparecida desde a última
quarta-feira, 30 de Setembro.
De acordo com a Polícia Civil de Lorena, Carolina teve um desentendimento com seu companheiro
por volta das 19h30min do dia do desaparecimento, na casa onde o casal morava. Na mesma noite, os dois
saíram do local, juntos, em um veículo e depois disso ela nunca mais foi localizada.
Um inquérito foi instaurado para investigar o desaparecimento e depois apurar o caso, os
investigadores descobriram que naquela noite a discussão acabou em crime.
Após ser confrontado, o namorado da vítima confessou o crime e indicou a localização do corpo.
Ainda segundo a polícia, o corpo de Caroline apresentava sinais de lesões, indicando morte por asfixia.
A jovem, que cursava o último ano da Faculdade de Direito, deixou uma filha de três anos de idade.
O pai da criança é o autor do crime. Ele teve sua prisão preventiva decretada por trinta dias.
Jornal Atos. Lorena/SP. 02/10/2020
Texto B:
DEPOIMENTO DE UMA AMIGA DA CAROL
Por Victoria Ferrazzoli. In. Facebook (Portal Lorena Notícias)
“As declarações dele eram lindas, admiráveis quando vistas por quem não o conhecia. O amor é lindo
quando visto de fora. É fácil viver de fachada e se declarar da boca pra fora. Só Deus sabe o que essa moça
passava pra chegar a dar um fim no relacionamento. Imagina o coração da mãe ao reconhecer o corpo da
própria filha, tão jovem e cheia de planos e sonhos. Imagina o coração da mãe desse monstro ao saber que
o filho é um assassino. Imagina a criança crescer sabendo que o pai matou a própria mãe e o por quê?
Para isso não tem explicação: foi desumano, foi sangue frio, é triste, é assustador. Quando uma mulher é
vítima, todas nós sofremos. É triste viver com um alvo nas costas, só por sermos mulheres. Uma reflexão
minha disso tudo: Você que vive em um relacionamento abusivo, toma cuidado. Quando deixa de ser amor e

vira obsessão é perigoso, ciúme é um sentimento perturbador, é irracional, o sentimento de posse é loucura.
O que a Carol passou é inimaginável, mas infelizmente nenhuma de nós está livre! Uma amiga, uma irmã,
uma prima, uma tia, uma conhecida e até você pode ser a próxima, se cuide e cuidado nunca é pouco,
procure ajuda, não enfrente sozinha. Eles são perigosos e nunca confie, não dê sorte pro azar, pois é nessas
brechas que eles aproveitam e você... Ah, você não vai estar mais aqui pra contar!”

I)

Qual tipologia textual pertence o texto A?

a) Notícia b) Reportagem c) Relato d) Diário

II)

Em qual contexto de comunicação o texto A se enquadra?

a) Religioso b) Jornalístico c) Cultural

III)

d) Literário

Observa – se que o texto B é um Depoimento. Em que tipologia textual esse gênero se
enquadra?

a) Narrativa b) Expositiva – Argumentativa c) Narrativa – Descritiva

IV)

O tema abordado em ambos os textos é:

a) Família

V)

d) Prescritiva

b) Feminicídio c) Abandono de lar d) Corrupção Policial

Assinale a alternativa que apresenta como eixo central uma questão polêmica para ambos
os textos:

a) A jovem Caroline não deveria sair de casa.
b) Mulheres que sofrem maus – tratos por seus esposos são mais vulneráveis e fracas?
c) Violência contra a mulher é algo muito sério e deve ser discutido?
d) A violência é um grito, um pedido de ajuda.

“A paz não se aproxima daquele que a quer, mas daquele que também a produz.”
Gratos pela atenção!
Professores Josias, Mireli e Nora

