
Respostas das questões - LPO5_04SAQ04 
 
1) a. Na primeiro  título, o verbo “ deve”  tem o significado de  necessidade. 

b. No segundo, o verbo “ deve”  tem o significado de possibilidade   
 

2)  O verbo “ deve” foi usado de modo mais enfático no primeiro título (criança 
deve ter feito 6 anos até 31 de março), pois indica uma data limite para que a lei 
seja cumprida (uma decisão do STF). 
 
O segundo título diz que a recuperação econômica do país está lenta e o número 
de empregos na data da publicação da reportagem (julho de 2018) já não está de 
acordo a quantidade prevista para o ano. O verbo “deve” foi usado de modo mais 
brando, pois quis se referir ao fato de que a quantidade de empregos divulgada 
era apenas uma previsão. 
 
3) A resposta é a mesma para as duas linhas finas: Explicar, complementar as 
informações do título, acrescentar outras informações relacionadas ao assunto. 
Porém, a linha fina do 1º título amplia um pouco mais as informações. 
   
4) a. O verbo “deve” foi utilizado no título 1 no sentido de ser algo necessário; está 
relacionado à seguinte frase da linha fina: “Ministros mantêm resolução de 
conselho”, que indica que a lei será mantida. 
 
b. No título 2, o verbo ”deve” foi utilizado no sentido de possibilidade; está 
relacionado à frase da linha fina “Previsão inicial foi revisada por economistas”, 
indicando que o que foi previsto inicialmente já foi revisto e ainda assim pode ou 
não se confirmar, ainda mais considerando-se que o ano de 2018 ainda não 
terminou. 
 
5) Sim, nos dois título, pois há verbos que têm significados semelhantes.  
Título 1: precisa ou necessita. 
Título 2: pode 
Observação: Outros verbos podem ser aceitos, desde que estejam de acordo com 
o sentido empregado nos títulos. 
 
6) Título 1: o autor objetiva informar a respeito de um fato presente. 
    Título 2: o autor informa a respeito de uma possibilidade futura. 
 
7) A função do verbo nos títulos das reportagens é articular as informações 
apresentadas e causar um efeito de modo a despertar o interesse do leitor pelo 
assunto. Ele também marca o tempo em que a informação é apresentada. 


