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ATIVIDADE AVALIATIVA COMPLEMENTAR 

 
 
1.    Com base no infográfico acima, responda:  
a) As informações presentes no infográfico foram divulgadas por quem? 
__________________________________________________________________________ 
 
b)    Em qual região brasileira possui os estados mais violentos de 2016? 
__________________________________________________________________________ 
 
c)    Qual estado possui o maior número de latrocínio em 2016? 
__________________________________________________________________________ 
 
d)    Em qual horário ocorria o maior número de incidência de violência em 2016? 
__________________________________________________________________________ 
 
e)    Com qual idade a maioria dos policiais foi assassinada em 2016? 
__________________________________________________________________________ 



 
2.    Sobre o infográfico em estudo, assinale V para verdadeiro e F nos parênteses:  
 
(  ) Os infográficos são focados em um tema. Todas as informações e imagens são selecionados 
para ressaltar esse foco, no caso desse, em estudo, a temática central é a violência no Brasil no 
ano de 2016. 
 
( ) Infográficos geralmente incluem gráficos, tabelas e representações pictóricas de dados 
relevantes. Esses itens oferecem representações visuais da informação que está sendo 
compartilhada e ajuda a quebrar o conteúdo, tornando-o mais fácil de digerir. No infográfico 
acima, por exemplo, os ícones utilizados são pouco populares, dificultando o entendimento do 
assunto por parte de muitos leitores. 
 
(  ) Ao comparar o número de mortes violentas no Brasil em 2016 com a bombas nucleares no 
Japão em 1945, o autor do infográfico teve a intenção de impressionar, chocar o leitor com a real 
situação da violência no Brasil.   
 
3.    De acordo com os dados do infográfico em análise, é possível compreender que:  
a) A violência no Brasil é um fenômeno comportamental de agressividade complexo que envolve 
todas as camadas da sociedade, principalmente as mais abastadas. 
b) Não houve aumento da violência entre os anos de 2015 e 2016. 
c) A polícia nunca é vítima da violência, porém é uma das classes agressivas socialmente.  
d) Homens de pele negra foram as maiores vítimas de violência em 2016. 
e) O estado menos violento do Brasil em 2016 foi o Amapá, com apenas 2,4 % de homicídios 
registrados.  
 
4. Pelos dados apresentados no infográfico acima no tocante à violência, pode gerar no leitor um 
sentimento de: (0,5) 
a) desdém b) desconsideração  c) pouco caso d) preocupação e) inveja 
 
5. Com relação a palavra destacada no trecho abaixo é INCORRETO afirmar:  

 
a) Fica pressuposto para leitor que em outros países pode ter havido mais de 61.283 mortes 
violentas. 
b) Pode ser substituída sem alterar o sentido original do texto por “até hoje”. 
c) Indica a noção de tempo. 
d) Essa palavra desempenha a função de produzir um efeito de sentido no leitor a partir da 
informação temporal que apresenta. 
e) Fica pressuposto para leitor que nos anos anteriores foram assassinadas mais de 61.283 
pessoas. 
 
6. No trecho: “Equivalem, em números, às mortes provocadas pela explosão da bomba nuclear 

que dizimou a cidade de Nagasaki, em 1945, no Japão”. A palavra em destaque pode ser 
substituída, sem alterar o sentido original do texto, por:  
a) desfalcou b) aniquilou  c) diminuiu  d) rareou e) simplificou 
  
7. Acerca dos infográficos, assinale a alternativa CORRETA.  
a) Foram criados com recursos de software de edição. 
b) Considerados representações visuais da informação, os infográficos são amplamente 
utilizados não somente no jornalismo, como em manuais técnicos e científicos. 
c) Criado depois da escrita, o infográfico é a junção de textos com ilustrações. 
d) Derivam dos mapas e estratégias de guerra adotados pelos ingleses na Primeira Guerra 
Mundial. 
e) Corresponde ao ato de organizar imagens em um determinado espaço, facilitando a 
compreensão. 

61.283 mortes violentas intencionais, maior número já registrado no brasil 


