
 

Proposta de Redação – Fundamental I e II 

 

Imagine que você é editor de um jornal e recebe os conteúdos dos textos I, II e III. A partir deles, escreva uma 

notícia baseada no aumento do número de casos de dengue.  

 

TEXTO I 

 

Disponível em: 
<http://www.pmgv.rs.gov.br/site/getulio-vargas-promove-mobilizacao-contra-o-mosquito-transmissor-da-dengue-febre-chikungunya-e-zika-virus-de-

11-a-15-de-fevereiro/>. Acesso em: 26 jul. 2019. Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas - Todos os Direitos Reservados. 
 

TEXTO II 

Dengue: sintomas, causas, tratamento e prevenção 

O vírus da dengue é um arbovírus. Arbovírus são vírus transmitidos por picadas de insetos, especialmente os                 

mosquitos. Existem quatro tipos de vírus de dengue (sorotipos 1, 2, 3 e 4). Cada pessoa pode ter os 4 sorotipos                     

da doença, mas a infecção por um sorotipo gera imunidade permanente para ele. 

O transmissor (vetor) da dengue é o mosquito Aedes aegypti, que precisa de água parada para se proliferar. O                   

período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos de cada região, mas é importante manter a                   
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higiene e evitar água parada todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano até                   

encontrar as melhores condições para se desenvolver. 

A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Após picar uma pessoa infectada com um dos                  

quatro sorotipos do vírus, a fêmea pode transmitir o vírus para outras pessoas. Há registro de transmissão por                  

transfusão sanguínea. 

Não há transmissão da mulher grávida para o feto, mas a infecção por dengue pode levar a mãe a abortar ou ter                      

um parto prematuro, além da gestante estar mais exposta para desenvolver o quadro grave da doença, que pode                  

levar à morte. Por isso, é importante combater o mosquito da dengue, fazendo limpeza adequada e não deixando                  

água parada em pneus, vasos de plantas, garrafas, pneus ou outros recipientes que possam servir de reprodução                 

do mosquito Aedes Aegypti. 

Em populações vulneráveis, como crianças e idosos com mais de 65 anos, o vírus da dengue pode interagir com                   

doenças pré-existentes e levar ao quadro grave ou gerar maiores complicações nas condições clínicas de saúde                

da pessoa. 

Disponível em: <http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/dengue>. Acesso em: 01 ago. 2019. (Adaptado). Copyright © Ministério da Saúde. Todos os 
direitos reservados 2013 / 2019. 

TEXTO III 

Paraná registra 22,9 mil casos confirmados de dengue em um ano, diz Sesa 

O Paraná registrou 22.946 casos confirmados de dengue entre 29 de julho de 2018 até 30 de julho deste ano,                    

segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (Sesa). Os dados foram publicados nesta terça-feira (30). 

Durante o ciclo de monitoramento, 23 pessoas morreram por dengue, segundo a Sesa. Foram 29 casos                

confirmados de chikungunya e cinco de zika vírus. 

Conforme a secretaria, dos 22.946 casos confirmados, 22.360 são considerados autóctones, o que significa que               

as pessoas contraíram a dengue no município onde moram. 

De acordo com a Sesa ainda, 22 regionais de saúde do estado registraram casos da doença e 96 municípios estão                    

em epidemia. Além disso, 57 estão em alerta. 

G1. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/07/30/parana-registra-229-mil-casos-confirmados-de-dengue-em-um-ano-diz-sesa.ghtml>. Acesso em: 

01 ago. 2019. (Adaptado). © Copyright 2000-2019 Globo Comunicação e Participações S.A. 
 

TEXTO IV 

NOTÍCIA 

A notícia, de forma específica, possui uma linguagem clara, precisa e objetiva, uma vez que se trata de uma                   

informação e, por isso, tudo que é relatado precisa estar claro, de modo a fazer com que a mensagem seja                    
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transmitida de forma adequada. Que tal conhecermos agora um pouco mais sobre as partes que constituem este                 

gênero? Sendo assim, vejamos: 

● A manchete ou título principal – Costuma ser composto de frases pequenas e atrativas, e revela o assunto                  

principal que será retratado em seguida. 

● O título auxiliar – Sua função é complementar o título principal, acrescentando-lhe apenas algumas               

informações a mais. 

● O lide (este termo deriva de uma palavra inglesa – lead) – 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? 

● Corpo da notícia – Nela, há um detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar os detalhes mais                   

importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor. 

Disponível em: <https://escolakids.uol.com.br/portugues/conhecendo-um-pouco-mais-sobre-a-noticia.htm>. Acesso em: 01 ago. 2019. 
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