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Ano: 8º - EF II
Habilidades: EF08LP02) Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado
a uma mesma informação veiculada em textos diferentes, consultando sites e
serviços de checadores de fatos.
(EF08LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na voz ativa e
na voz passiva, interpretando os efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo (agente
da passiva).

ATIVIDADES
Leia os textos.
Texto 1
Criança é devorada por leões em Pernambuco

FÁBIO GUIBU 09/04/2000 21h29
da Agência Folha, em Recife
O garoto José Miguel dos Santos Fonseca Júnior, 6, foi atacado e morto às 19h de
domingo por cinco leões do circo Vostok, que está instalado no estacionamento do
shopping center Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Cerca de
3.000 pessoas presenciaram o ataque.
Houve tumulto, e a plateia teve de ser retirada do local. Segundo José Miguel dos
Santos Fonseca, pai do menino, o ataque aconteceu durante o intervalo da
apresentação, quando ele, seus dois filhos, Júnior e Mirela, 3, e outras pessoas foram
tirar fotos dos cavalos, em um cercado fora do picadeiro.....
Um dos cinco leões puxou o menino das mãos de Fonseca. “Minha menina viu o
irmãozinho ser arrastado”, afirmou o pai.
“O leão colocou as duas patas para fora da jaula, puxou o menino para dentro,
abocanhou a cabeça e balançou o garoto. Aí, os outros leões o atacaram”, disse o
músico Severino Ferreira da Silva, 32, que estava a dois metros de Júnior.

Texto 2
Tigre ataca e fere criança de 11 anos em zoológico em Cascavel (PR)
LUIZ CARLOS DA CRUZ
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA, EM CASCAVEL
30/07/2014 19h07
Um tigre atacou um menino de 11 anos que tentava alimentá-lo nesta quarta-feira (30)
no zoológico de Cascavel (a 498 km de Curitiba).
O menino, que visitava o local com o pai e um irmão, pulou uma grade de proteção,
entrou em um espaço proibido para visitantes e foi atacado ao jogar um pedaço de
frango para o animal e chegou a tentar passar a mão no animal. Teve um dedo decepado
e ferimentos graves na pele do braço, que foi quase toda arrancada.

Disponível em: https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1493521-tigre-ataca-efere-crianca-de-11-anos-em-zoologico-em-cascavel-pr.shtml. Acesso em 20/05/2020

1. Analise o emprego dos verbos “devorar” (manchete do texto 1) e “atacar” (manchete
do texto 2), ao se referir a mesma notícia. Você concorda que o uso do verbo “devorar”
apela para o lado emotivo das pessoas, o que deveria ser evitado em uma notícia?
Comente.
2. Indique a voz dos verbos que aparecem nos trechos a seguir. Observe a legenda.
(VA) voz ativa

(VP) voz passiva.

( ) “Criança é devorada por leões em Pernambuco”
( ) “Tigre ataca e fere criança de 11 anos em zoológico em Cascavel”
( ) “O garoto (...) foi atacado e morto às 19h de domingo por cinco leões do circo
Vostok.”
( ) “O menino, que visitava o local com o pai e um irmão, pulou uma grade de proteção,
entrou em um espaço proibido para visitantes...”
( ) “O menino (...) foi atacado ao jogar um pedaço de frango para o animal...”
3. Que diferença de sentidos há em relação ao uso da voz ativa e da voz passiva?
Explique.
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