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Na internet 
Leitura: atividades 
 
 

RESPOSTAS 
 
 
1.  

As vantagens citadas no texto são: (a) poder selecionar as pessoas que têm 

gostos e personalidade mais parecidos com os seus; (b) não precisar se 

arrumar; (c) ter vários “encontros” ao mesmo tempo; (d) conhecer pessoas 

de lugares diferentes; (e) superar a timidez; (e) expressar-se sem se 

preocupar com rótulos. As desvantagens estão relacionadas ao mau uso da 

internet por pessoas que não são sinceras. 

 
2.  

O gênero dessa leitura é a reportagem, pois nesse texto jornalístico podemos 

identificar uma série de fatos e informações, além de depoimentos dos 

entrevistados. Diferentemente da crônica, neste texto identificamos uma série 

de características típicas do gênero jornalístico, tais como o uso de 

estatísticas, a linguagem mais formal, o uso de aspas para citação dos 

depoimentos e a apresentação de diferentes pontos de vista. 

 
3.  
     Resposta pessoal 
 

4.   
De acordo com a pesquisa realizada pelo site ParPerfeito e publicada na 

reportagem, os homens buscam, em ordem de preferência, mulheres 

bonitas, independentes, seguras, companheiras, inteligentes, bem-

humoradas e honestas; já as mulheres buscam homens que sejam 

companheiros, bem-humorados, sinceros, honestos, carinhosos e dispostos 

a um relacionamento sólido. 
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5.  
     Resposta pessoal 
 

 

6.  
- Oi, amiga! Você não sabe o que aconteceu! Marquei um encontro com um cara 

que eu conheci pela internet. 

- Que legal! Já fazia tempo que você não saía com ninguém, né? Você estava 

até ficando encalhada. 

- Ele é bonito? 

- Eu vi uma foto dele. Nossa, ele é um gato!  

- Então você deve emperequitar-se bem, colocar maquiagem, arrumar o cabelo, 

pra não ficar toda descabelada. 

- Pois é, mas eu estou um pouco preocupada, porque não o conheço direito. E 

faz tempo que eu não namoro. 

- Bem, se eu fosse você, eu conversaria mais tempo com ele. Que tal se você 

teclar mais vezes no computador antes de vocês saírem juntos? 

- Mas é que ele me disse que vai me levar amanhã para jantar num restaurante 

muito chique e caro. 

- Ah! E você acredita nele? Acho que isso é conversa fiada. 

- Depois nós vamos para uma boate, porque ele me disse que gosta muito de 

dançar. 

- Você confia nele? Ele parece ser um sujeito confiável? 

- Acho que sim. Bem, vou deixar rolar. 

- Boa sorte amanhã, então. Depois me conte tudo! 

 
 
7.  
     Resposta pessoal 
 
 
8.  Sugestão de resposta: 

Para os especialistas ouvidos na reportagem, a pessoa que pretende iniciar 

um romance pela internet deve: (a) tratar a carência de afeto, caso possua, 

para não ser vítima de pessoas mentirosas; (b) evitar mentir; (c) dar 
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preferência aos sites que tenham fotos dos inscritos; (d) não fornecer o 

telefone da residência; (e) marcar encontros em locais públicos; (f) “confiar 

desconfiando”. 

 
9.  
     Resposta pessoal 
 
 
10.  
     Resposta pessoal 
 

 
11.  
     Resposta pessoal 
 
 
12.  
     Resposta pessoal 
 

 
13.  
     Resposta pessoal 
 
 
14.  
     Resposta pessoal 
 
 

 
Redação 
 
15.  
     Resposta pessoal 
 

 


