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GÊNERO TEXTUAL: NOTÍCIA 

 A notícia é um texto jornalístico e tem como objetivo nos informar sobre 

determinado acontecimento. Trata-se de um texto bastante divulgado pelos principais 

meios de comunicação. 

Este texto caracteriza-se por apresentar uma linguagem simples, clara, objetiva e 

precisa, pautando-se no relato de fatos que interessam ao público em geral. 

Os elementos que constituem uma notícia são: 

* 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. 



Pra começar, leia atentamente a notícia abaixo: 
 

Meio bilhão 

Facebook atinge a marca dos 500 milhões de usuários e lança coletânea de histórias divulgadas na 
rede social 

21/07/2010 | 14h33 
Por Carla Peralva - O Estado de S. Paulo 
 
Pronto, o Facebook chegou lá. Meio bilhão de usuários ativos. No mundo inteiro, a cada 14 pessoas, uma 
está na rede social que, agora, se firma definitivamente como a maior do mundo. A marca vem sendo 
aguardada desde abril deste ano, quando foi divulgado, durante a conferência F8, que o Facebook 
possuía 400 milhões de usuários. Já na ocasião, com o lançamento da possibilidade de o botão “Like” ser 
usado em outros sites, analistas de tecnologia diziam que a marca do meio bilhão estava próxima e seria 
atingida em poucos meses, devido ao crescimento que a plataforma Open Graph traria. Dito e feito. 

Quem deu a notícia foi o próprio Mark Zuckeberg, criador e atual CEO do Facebook. No vídeo divulgado 
pelo blog oficial da rede, Zuckerberg afirma que nunca imaginou tantos jeitos de as pessoas usarem o 
Facebook quando lançou o site há seis anos. “Eu quero agradecer a você por ser parte do que o Facebook 
é hoje e por espalhá-lo pelo mundo”, disse. 

Também foi anunciado o lançamento do Facebook Stories, uma coletânea de histórias contadas por 
usuários relatando como a rede social mexe com suas vidas. Um aplicativo com mesmo nome vai permitir 
que todos compartilhem sua história com a rede social na própria rede social. 

PERALVA, Carla. Meio bilhão. Disponível em:. Acesso em: 28 abr. 2020.  

ATIVIDADES 



1. Quando uma pessoa lê a primeira página de um jornal, encontra, com certeza, várias notícias. 
a) Para que serve uma notícia? 
 
b) Além do jornal, em quais outros meios de comunicação você pode encontrar uma notícia? 
  
2. A notícia que você leu foi publicada  em um jornal. 
a) Em que jornal foi publicada essa notícia? 
 
b) Quem é a autora da notícia? 
 
c) Quando foi publicada? 
  
3. Releia o lide (1º parágrafo) e responda: 
 

a) O que aconteceu? 
b) Quem? 
c) Onde? 
d) Quando? 
e) Como? 

 
4. Os títulos da notícia devem ser atrativos para despertar o interesse do leitor. Em sua opinião Meio 
bilhão é um título atrativo? Por quê? 
 
 
5. De acordo com a notícia quem é o criador do Facebook? 
 
6. Para evitar repetições, o nome “Facebook” foi substituído por quais termos? 
 
  
7. A linguagem utilizada pelos jornais deve estar de acordo com a norma-padrão e seguir o registro formal. 
Porém, no texto Meio bilhão, podemos encontrar registros do uso de linguagem informal. Dê dois 
exemplos: 

 
8. As notícias são textos jornalísticos, publicados com a intenção de informar o leitor sobre assuntos 
relevantes da atualidade. Você acha que o texto Meio bilhão possui a relevância necessária para ser 
publicado num jornal de grande circulação? Justifique sua resposta: 



RESPOSTAS 
 
 

1.  
a) Informar o leitor sobre um determinado acontecimento. 
b) Revistas, internet, televisão, entre outros. 
 

2.  
a) O Estado de São Paulo. 
b) Carla Peralva. 
c) Em vinte e um de julho de dois mil e dez. 

 
 

3.  
a) O facebook atingiu a marca de 500 milhões de usuários. 
b) O Facebook. 
c) No mundo inteiro. 
d) Com o lançamento da possibilidade de o botão “Like” ser usado em outros sites. 
e) No mundo inteiro, a cada 14 pessoas, uma está na rede social. 

 
 

4. Resposta pessoal. 
5. Mark Zuckeberg 
6. Rede social, site, marca e rede. 
7. “Dito e feito” e “Like”. 
8. Resposta pessoal. 


