
Português

A VIDA COMO ELA É

A vida que a gente sonha nem sempre é a vida do dia a dia que somos obrigados a encarar, de 
uma forma ou de outra. A vida corre pelas ruas do bairro ou da nossa cidade, mas nem sempre é 
a que aparece contada diariamente pela mídia, depois de um processo de pasteurização editorial. 
Só que é com esse subproduto, disseminado pelos quatros cantos do país,  que a população 
apreende a realidade e toma decisões pessoais e políticas. Em pleno processo eleitoral, durante e 
depois do pleito, de que forma os jornais, tevês e emissoras de rádio ajudam a entender os fatos?
Mostrar  a vida como ela  é ou como a entendemos é um trabalho de decantação jornalística 
especial: saber separar, por exemplo, a torcida e a paixão pessoal do jornalista ou do dono do 
veículo  por  um  partido  ou  candidato  não  é  fácil.  Todo  mundo  sabe  que  a  mais  factual  das 
reportagens tem implícita a postura do repórter e dos editores. É impossível um texto cem por 
cento objetivo e impessoal.
Antes das eleições, é comum a gente ler nas colunas dos jornais regionais e de grande porte, 
além da cobertura formal de campanha, notícias plantadas de interesse de um candidato. São 
notas  que  não  ferem  a  legislação  eleitoral,  mas  têm  um  subtexto  partidário,  que  salta 
naturalmente  aos  olhos.  Ninguém pode  provar  que é  publicidade,  pois  o  nome do candidato 
aparece na esteira de um fato. Mas já de olho no espaço psicológico da cabeça do leitor. 
No Rio, um político ficou conhecido ao criar o que se chamou de “factoides” - notícias que acabam 
conquistando espaço,  e gerando repercussão.  Esse comprometimento da mídia – apesar dos 
editores que se esforçam para que seja mantido um padrão mínimo de isenção - é suficiente para 
deixar rastros de paixão ou de partidarismo político. Sem falar das exceções criminosas, como a 
compra financeira de espaço debaixo do pano, mais comum do que se pensa em algumas regiões 
do  país.  Outro  exemplo  são  as  denúncias  cabeludas  que  aparecem em véspera  de  eleição, 
favorecendo um, outro ou todos os principais partidos do país. Quais os interesses em jogo?  Ou 
é só a vida fluindo sem controle?
Quem garante ao leitor, ao telespectador ou ao prezado ouvinte que o veículo em que ele confia, 
trabalha com a isenção de informar imparcialmente a população?
Rubens Zaidan (com adaptações)

01. O título “A vida como ela é” se justifica porque o texto:
a) faz considerações sobre a verdade nua e crua dos fatos que marcam o período eleitoral;
b) acusa a mídia de distorcer os fatos para fomentar a alienação coletiva;
c) mostra que os fatos divulgados pela mídia, em geral, não correspondem à vida com a qual 
sonhamos.
d)  esclarece  que,  por  ter  implícita  a  ideologia  dominante,  as  reportagens  não  reproduzem 
fielmente a vida real.
e) questiona acerca da diferença entre o que é real e o que é veiculado pela mídia.

02. A pergunta feita no último parágrafo:
a) não é respondida no texto;
b) tem uma resposta explícita no texto;
c) tem mais de uma resposta no texto;
d) é uma pergunta retórica;
e) tem uma resposta implícita no texto.

03. De acordo com o texto:
a)  Uma  das  características  da  mídia  é  tratar  a  notícia  sem  aprofundar  as  questões  mais 
relevantes, ficando na superfície dos fatos para tornar mais fácil a sua disseminação 



b) As pessoas, em geral, sabem separar o que é realidade do que é produzido pela mídia. 
c)  Os  veículos  de  comunicação  de  massa  só  reproduzem  aquilo  que  pode  favorecê-los 
politicamente.
d) Os responsáveis pela veiculação das notícias na mídia não deveriam incluir subtextos em suas 
matérias.
e) A falta de imparcialidade da mídia fica mais evidente em épocas eleitorais.

04. O primeiro período do quarto parágrafo, em relação ao terceiro parágrafo do texto, tem valor 
de:
a) retificação;
b) explicação;
c) exemplificação;
d) enumeração;
e) confrontação.

05. A característica abaixo que, segundo o autor do texto, não está presente na mídia é:
a) conivência;
b) favorecimento;
c) cumplicidade;
d) ignomínia;
e) açulamento.

06. O segmento do texto que apresenta uma construção inadequada segundo o padrão culto da 
língua é:
a) “A vida que a gente sonha nem sempre é a vida do dia a dia que somos obrigados a encarar...”;
b) “Só que é com esse subproduto, disseminado pelos quatros cantos do país, que a população 
apreende a realidade e toma decisões pessoais e políticas.”;
c) “Antes das eleições, é comum a gente ler nas colunas dos jornais regionais e de grande porte, 
além da cobertura formal de campanha, notícias plantadas de interesse de um candidato.”;
d) “No Rio, um político ficou conhecido ao criar o que se chamou de ‘factoides’...”;
e) “São notas que não ferem a legislação eleitoral, mas têm um subtexto partidário, que salta 
naturalmente aos olhos.”

07. A opção abaixo que não mostra um vocábulo em sentido conotativo é:
a) “Mostrar a vida como ela é ou como a entendemos é um trabalho de decantação jornalística 
especial.”
b) “...além da cobertura formal de campanha, notícias plantadas de interesse de um candidato...”;
c) “Sem falar das exceções criminosas, como a compra financeira de espaço debaixo do pano.”;
d) “Outro exemplo são as denúncias cabeludas que aparecem em véspera de eleição”;
e)  “...o  veículo  em  que  ele  confia,  trabalha  com  a  isenção  de  informar  imparcialmente  a 
população?”

08.  Esse subproduto é disseminado pelos quatro cantos do país.  Passando-se esse segmento 
para a voz ativa, tem-se como forma correta:
a) Dissemina-se esse subproduto pelos quatro cantos do país.
b) Os quatro cantos do país disseminam esse subproduto.
c) Pelos quatro cantos do país é disseminado esse subproduto.
d) Disseminam esse subproduto pelos quatro cantos do país.
e) Disseminam-se os quatro cantos do país por esse subproduto.



09.  “...saber  separar,  por  exemplo,  a torcida e a paixão pessoal  do jornalista ou do dono do 
veículo por um partido ou candidato não é fácil.” Não é fácil equivale a dizer que é difícil. Seguindo 
esse exemplo, assinale a opção abaixo que apresenta uma correspondência inadequada:
a) não é geral = é específico;
b) não é impassível = é ativo;
c) não é ilimitado = é restrito;
d) não é atento = é distraído;
e) não é experiente = é incipiente.

10. O vocábulo “isenção”, presente no último período do texto, grafa-se com “ç”. A opção abaixo 
que apresenta um vocábulo erradamente grafado é:
a) retenção / exceção;
b) abstenção / contenção;
c) ascenção / apelação;
d) cassação / ressurreição;
e) superstição / tição.

Gabarito
01. E
Comentário: O  texto  levanta  questionamentos  acerca  do  tratamento  que  a  mídia  dá  a 
determinados fatos.  O primeiro  e  o  último  parágrafos  confirmam a opção (E)  como resposta 
correta.

02.  B
Comentário: No final do segundo parágrafo o autor diz que “é impossível um texto cem por cento 
objetivo e impessoal.” Logo, o veículo no qual o leitor confia NÃO trabalha com imparcialidade

03.  A
Comentário:  No primeiro parágrafo fala-se em “pasteurização editorial”, o que justifica a opção 
(A).

04. C
Comentário:  O  exemplo  dos  “factóides”  ilustra  o  comentário  feito  no  parágrafo  anterior  – 
publicidade disfarçada de notícia.

05. D
Comentário: Ignomínia significa desonra extrema, degradação. Em nenhum momento o texto faz 
uma referência assim à mídia.

06. A
Comentário: Faltou a preposição antes do pronome relativo: “A vida COM que (ou com a qual) a 
gente sonha...”

07. E
Comentário: Na opção (A) temos “decantação”; na (B), “plantadas”; na (C), “debaixo do pano” e 
na (D), “cabeludas”.

08. D
Comentário:  O agente da passiva está indeterminado. Na conversão para a voz ativa, temos, 
portanto, o sujeito indeterminado, o que só ocorre na opção (D).



09. B
Comentário: Impassível significa indiferente à dor, ao sofrimento.

10. C
Comentário:  A forma  correta  é  ASCENSÃO.  Encontrando-se  “ND”  no  verbo,  escreve-se  o 
substantivo  com  “S”.  COMPREENDER  /  COMPREENSÃO;  PRETENDER  /  PRETENSÃO; 
ASCENDER / ASCENSÃO.


