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PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Gênero textual - Entrevista 
 

.Continuação do texto: Irmãs Klink, uma vida de aventuras  
 

Estudando a entrevista 
 

1) A entrevista que você leu foi feita para: (copie a resposta correta em seu caderno) 

(   ) apresentar as características da Antártida. 

(   ) conhecer um pouco da história das irmãs e de suas viagens. 

(   ) apresentar uma sugestão de viagem para crianças em férias. 
 

2) A entrevista que você leu é formada por: (copie a resposta correta em seu caderno) 

(   ) estrofes.                        (   ) perguntas e respostas.                         (   ) quadrinhos. 
 

3) Releia este trecho da entrevista. 
 

JOCA: Qual o lugar mais bacana em que já passaram as férias? 

Irmãs Klink: Antártida e, se possível, passaremos sempre lá. 

JOCA: Que lugar gostariam de conhecer? 

Irmãs Klink: O Ártico. Seria muito bom ir até o Ártico para conhecer a vida próxima ao 

outro polo da Terra. 

[...] 
 

a) Quem está fazendo as perguntas na entrevista? Quem está respondendo? 

b) Como os leitores identificam a fala das pessoas envolvidas na entrevista? 
 

4) Qual o nome dado à pessoa que responde as perguntas em uma entrevista? 
 

5) Qual o nome dado à pessoa que faz as perguntas em uma entrevista? 

 

6) Como vimos, uma entrevista é formada por perguntas e respostas. Leia duas respostas 

de uma entrevista feita por crianças do 5° ano de uma escola de São Paulo com o escritor 

de livros infantis IIan Brenman. 

Quais perguntas podem ter sido feitas e que tiveram essas respostas? 
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_____________________________________________________________________________ 

O meu preferido foi o Zero Zero Alpiste, de Mirna Pinsky. Lia também livros de Ruth Rocha, 

Ana Maria Machado, Eliardo e Mary França, entre outros. 

_____________________________________________________________________________ 

Sim, trabalhei muitos anos com educação. 
 

7) Onde a entrevista com as irmãs Klink foi publicada? 
 

8) Uma entrevista pode ser realizada de diferentes maneiras. Observe a cena a seguir. 

 

 

a) Com base nessa imagem, complete a frase 

abaixo. 

Antes de ser impressa, uma entrevista pode 

ser feita ________________________. 

 

b) Agora, leia a introdução de outra entrevista. Identifique e escreva a maneira como ela foi 

realizada. 
 

A “conversa” foi por e-mail. Depois de várias tentativas, Adélia Prado, quando soube tratar-se de uma 

Olimpíada de Língua Portuguesa voltada a professores e estudantes de escolas públicas, aceitou 

responder às nossas perguntas: “Esta entrevista me anima. Há muita gente boa preocupada em melhorar 

a qualidade da vida e do ensino de nossas crianças. Longa vida aos que levam a sério a tarefa de fazer 

do nosso país uma nação”. Mas o assunto principal foi mesmo o ofício de poeta e o ato de escrever. 
Luiz Henrique Gurgel. Entrevista: Adélia Prado. Escrevendo o futuro, São Paulo, 20 de dez. 2010. 

 

9) observe novamente a fotografia da atividade anterior. 

a) Onde podemos assistir a cenas de entrevista como essa? 

b) Além desses veículos de comunicação e do jornal impresso, onde mais é possível ter acesso a 

entrevista? 
 

10) A seguir, são apresentados alguns motivos que levam uma pessoa a ser entrevistada. 

Identifique qual deles motivou a entrevista com as irmãs Klink.  

(   ) Porque são muito famosas e o público, em geral, gosta de saber da vida pessoal de famosos. 

(   ) Porque são especialistas em determinado assunto. 

(   ) Porque contam algo importante sobre o que estão vivendo. 


