
 
Leia a notícia e responda às atividades de 1 a 5. 
 
Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, está vendendo quase todos os seus bens 
 
Em 2020, o empresário se desfez de todas as casas que possuía em seu nome; o plano é usar o 
máximo de recursos possíveis para colonizar Marte 

Por Paula Barra 
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Elon Musk, que ganhou o posto de pessoa mais rica do mundo na última quinta-feira, tem grandes 

planos para seu patrimônio líquido avaliado em cerca de 118 bilhões de dólares.O polêmico fundador da 
montadora de veículos elétricos Tesla e da fabricante de foguetes SpaceX planeja dedicar o máximo de 
dinheiro possível para colonizar Marte e está vendendo a maior parte de seus bens materiais neste processo, 
disse o bilionário em entrevista no mês passado à Business Insider. 

Musk anunciou em maio em um tweet que pretendia vender suas casas. “Vou vender todas as minhas 
posses físicas. Não serei proprietário de uma casa”. Em 2020, o empresário se desfez de todas as casas que 
possuía em seu nome. A última negociação ocorreu dias antes do Natal, quando fechou um acordo de 62 
milhões de dólares com a venda das últimas quatro casas que tinha em Los Angeles. 

Segundo ele, a separação de seus bens materias também mostra que está comprometido com seus planos 
sobre Marte. “Também estou tentando deixar claro que estou falando sério sobre isso”, disse ele. “E não se 
trata de consumo pessoal. Porque as pessoas vão me atacar e dizer, ah, ele tem todos esses bens. Ele tem 
todas essas casas. OK, agora eu não tenho mais.” 

Em 2018, o empresário já havia declarado: “Metade de meu dinheiro utilizarei para resolver problemas 
de nosso planeta, e o restante para auxiliar no estabelecimento de uma cidade autossustentável em Marte, 
assegurando, assim, a continuidade da vida de todas as espécies caso um meteoro nos atinja como na época 
dos dinossauros ou ocorra a Terceira Guerra Mundial e acabemos nos destruindo.” 

Disponível em: <<https://exame.com/negocios/por-que-elon-musk-a-pessoa-mais-rica-do-mundo-esta-vendendo-quase-todos-
os-seus-bens/>>. Acesso em 12 de jan de 2021. 

 
1- Qual é o fato noticiado? Em qual parte do texto você encontra essa informação? 
 
2- Em qual veículo de informação esta notícia foi publicada? Quais informações você observou sobre a 
publicação da notícia? 
 
3- Como é classificado o primeiro parágrafo da notícia? Como ele é caracterizado? 

 
4- Pronomes e expressões sinônimas são utilizados no texto para fazer referência a algum termo da frase. 
Esse recurso é utilizado para evitar repetições. Quais palavras ou expressões substituem o nome Elon Musk?  
 
5- Qual a finalidade da notícia lida?  
 
a) (  ) Divulgar a importância através de fatos e opiniões a colonização em Marte. 
b) (  ) Noticiar de maneira imparcial um fato ocorrido com o milionário Elon Musk. 
c) (  ) Explicar e descrever o motivo da colonização de outro planeta. 
d) (  ) Alertar sobre as catástrofes no planeta Terra e a colonização de outros planetas. 
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Leia as instruções para fazer um trecho de uma entrevista com um homem apaixonado pelo Rio de 
Janeiro e responda às questões 6 até 8.  

 
Disponível em: https://www.tudosaladeaula.com/2017/08/atividade-interpretativa-entrevista-7.html. Acesso em 25 de fev. de 2021. 

 
6- O texto lido pertence ao gênero textual entrevista porque  
a) (  ) o entrevistador fez algumas perguntas planejadas e seguiu um roteiro sobre um assunto de relevância.  
b) (  ) o entrevistador improvisou nas perguntas e utilizou de informalidade.  
c) (  ) o entrevistado respondeu às perguntas sem dar muitas explicações. 
d) (  ) o entrevistado demonstrou ao entrevistador que não conhece tanto sobre o assunto da entrevista. 
 
7. Quem é a entrevistadora e quem é o entrevistado no texto? O assunto tem alguma relevância social? Qual? 
 
8- Qual pessoa verbal foi utilizada na maior parte da entrevista pelo entrevistado? Explique a ocorrência 
desses verbos no gênero em estudo?  
 
Leia os quadrinhos e responda às questões 9 e 10  

 
 

Disponível em: <http://tiras-do-calvin.tumblr.com/>.Acesso em 25 de fev. de 2021. 



9- No último balãozinho, a resposta do pai de Calvin está destacada porque ele 
a) (  ) é extremamente agressivo com o filho. 
b) (  ) é impaciente com as artimanhas de Calvin. 
c) (  ) desconfiou de que Calvin havia aprontado alguma. 
d) (  ) não acredita na demonstração de afeto do filho. 
 
10- Leia: “Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim?” Qual é o sentido instaurado pelo conectivo 
destacado, no contexto acima? 
 
11- Reflita e responda! Notícia, reportagem e entrevista são gêneros jornalísticos? Por quê? 

 
 


