
Atividade para impressão - Folha de Questões - LPO5_04SAQ04 
 
1. Observe as palavras sublinhadas nos dois títulos de reportagem. 

 
“Criança deve ter feito 6 anos até 31 de março para entrar no fundamental, 
decide STF” 
 
“Com recuperação lenta, Brasil deve criar em 2018 menos da metade dos 
empregos previstos” 
 

a. Qual é o significado do verbo “deve” no primeiro título? 
         (     ) necessidade   (    )  possibilidade 
 

b.  Qual é o significado do verbo “deve” no segundo título? 
         (     ) necessidade   (    )  possibilidade 
 
 

2.  Em qual dos dois títulos o verbo “deve” foi usado de maneira mais 
enfática? Justifiquem a resposta. 
 
 
3. Agora releia novamente os títulos, mas, desta vez, com as respectivas 
linhas finas e responda as questões a seguir. 

1 
Criança deve ter feito 6 anos até 31 de março para entrar no fundamental, 

decide STF 
Ministros mantêm resolução de conselho e também só será possível entrar na educação 
infantil com 4 anos completos até o mesmo prazo; decisões devem barrar ações, movidas 
sobretudo por pais que já chegaram a derrubar a data de corte em 12 estados 

 
2 
            Com recuperação lenta, Brasil deve criar em 2018 menos da metade dos 
empregos previstos 
          Previsão inicial de até 1 milhão de vagas com carteira foi revisada por economistas para 
uma faixa entre 350 mil e 450 mil. País só deve recuperar patamar pré-crise a partir de 2021 

 
a. Qual é a função da linha fina do título 1? 

(    ) Explicar a manchete. 
(    ) Explicar e complementar as informações da manchete. 
(    ) Explicar, complementar as informações da manchete e acrescentar outras 
informações relacionadas ao assunto. 
 
 



b. A linha fina do  título 2 tem a função de: 

(    ) Explicar a manchete. 
(    ) Explicar e complementar as informações da manchete. 
(    ) Explicar, complementar as informações da manchete e acrescentar outras 
informações relacionadas ao assunto. 
 

4. Como o uso da palavra “deve” no  título 1 está relacionado ao conteúdo 
da linha fina? E no título 2? 

 
5. Um outro verbo poderia ter sido usado no  título 1 sem alterar o 
significado do texto? E no título 2? Explique. 

 
6. Leia novamente os títulos e identifique, em cada um, se o objetivo do 
autor é informar o leitor sobre fatos que se referem ao agora (tempo presente), 
ao que já aconteceu (passado) ou ao que ainda acontecerá (tempo futuro)?  

 
7. No seu entender, qual é a função do verbo na indicação do sentido de um 
título de reportagem? 

 
 
 


