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Texto I - O que é Fofoca: 

Fofoca é um substantivo feminino que significa bisbilhotice, mexerico. A fofoca 
consiste no ato de descobrir uma informação sobre alguém e posteriormente contar 
essa informação a uma ou várias pessoas. 
A origem da palavra fofoca é desconhecida, no entanto algumas pessoas afirmam que 
pode ter surgido de um dialeto africano. A fofoca é prática de uma pessoa xereta, que 
tenta descobrir segredos sobre alguém para compartilhar com outras pessoas. Em 
muitas ocasiões, o segredo partilhado pode nem ser verdade, mas é divulgado de 
igual forma. Também conhecido como ti ti ti, a fofoca prolifera em meios pequenos, 
como pequenas cidades. Um dos objetivos do fofoqueiro é difamar outras pessoas 
para se sentirem superiores e importantes. Um fofoqueiro gosta de achar que é uma 
fonte importante de conhecimento, falando muitas vezes das falhas e momentos 
vergonhosos de outras pessoas, sem a autorização das pessoas em questão. Também 
é considerada fofoca quando uma pessoa não tem intenção de prejudicar outra, mas 
fala dela sem o seu consentimento.Para muitas pessoas existe a noção que as 
mulheres são mais fofoqueiras que os homens, o que não é verdade. A fofoca é uma 
característica do ser humano, tanto homens como mulheres.(...)  

https://www.significados.com.br/fofoca/ 

 

1.De acordo com o texto I, a fofoca: 
I. Consiste no ato de descobrir uma informação sobre alguém e 
posteriormente contar essa informação a uma ou várias pessoas. 
II. É um substantivo feminino que significa bisbilhotice, mexerico. 
III. É uma característica do ser humano. 
IV.Prolifera em grandes centros urbanos.  
Está incorreta a alternativa: 
a.I e II 
b.II e III 
c.III e IV 
d.IV 
 

2.Retome a leitura do texto I e responda: 
a.Só as mulheres fofocam? Explique. Não, pois fofocar é uma característica dos seres 
humanos. 
 

b.A fofoca ocorre em todos os níveis da sociedade, existem programas de televisão, 
revista e sites específicos com fofocas sobre diversas celebridades. Por quê esse 
assunto chama a atenção das pessoas? Explique.As pessoas tem curiosidade a 
respeito da intimidade e segredos de pessoas famosas ou não. Uma pessoa fala mal 
da outra por vários motivos, por se sentir inferior ou por não estar equilibrada 
emocionalmente, entre outros. 
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A nova paixão nacional 
Não é mais a cerveja 
Muito menos futebol 
Se você quer fazer parte 
Do esporte mais popular 
É só fofocar 
 
REFRÃO 
 

Fofoca! 
Eu tenho uma quentinha 
Uma bombas pra contar 
Fofoca! 
Libera um trocado  
Senão, não vou falar 
Fofoca! 
 
Atenção colunistas 
Atenção jornalistas 
Temos material pra esgotar as 
revistas(...) 
 
Alexandre Pires 

                        https://www.vagalume.com.br/alexandre-pires/fofoca.html 
 

3.De acordo com o texto II, qual é a nova paixão nacional? E quem são os maiores 
interessados nesse assunto e por quê? Explique. 
A nova paixão nacional é a fofoca que se tornou o esporte mais popular. Os maiores 
interessados em fofoca são os jornalistas e colunistas, porque esse tema faz gerar 
muito dinheiro para empresários do ramo. 
 
4.Pesquise a letra da canção na íntegra e responda se as fofocas mencionadas são 
verdadeiras? Cite apenas uma que ocorreu de fato que foi comprovado pela mídia. 
 
Supostamente são fofocas verdadeiras, salvo algumas de cunho pessoal observadas 
pelo compositor. A Sandy desfez a dupla com o irmão Junior. 
 
Texto para a questão 5 
 

Dicas sobre como lidar com a fofoca 

Distraia-se. Manter o foco nos estudos pode ser difícil quando as pessoas estão 
fofocando pelas nossas costas, mas procure distrair-se concentrando as energias em 
atividades positivas(...) 
Passe o tempo ao lado de pessoas positivas. É comum nos sentirmos isolados 
quando outras pessoas falam maldades pelas nossas costas, mas combata esse 
sentimento fazendo um esforço extra para passar o tempo ao lado de quem o 
valoriza. 
Valorize-se. Quando somos vítimas de fofocas maldosas, podemos acabar 
questionando nossos talentos e qualidades, mas não caia na armadilha da autocrítica. 
Em vez disso, pense em todas as coisas que o tornam uma pessoa incrível, 
lembrando-se do seu valor como ser humano — faça uma lista com todas as suas 
qualidades positivas. 
Faça uma gentileza a si mesmo. As atitudes positivas promovem pensamentos e 
sentimentos positivos(...). Faça coisas prazerosas. 
 

 

 

5.Após ler a dicas de como lidar com a fofoca responda: 
 
 

https://pt.wikihow.com/Lidar-com-Pessoas-
que-Falam-Pelas-Suas-
Costas#Lidando_com_a_fofoca_sub/adaptado 

https://www.vagalume.com.br/alexandre-pires/
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a.Você já sofreu por alguém ter fofocado sobre sua vida? Conte como você se sentiu. 
Resposta Pessoal 
b.Você acha que só existe  fofoca ruim e maldosa ou as pessoas podem fazer fofoca 
sem prejudicar ninguém? Explique? 
Resposta Pessoal 
c.Você já fofocou sobre alguém e se arrependeu depois? Quais foram as 
consequências do seu ato? Comente. 
Resposta Pessoal 
d.Das dicas mencionadas no texto acima, qual você julga ser a mais importante para 
combater  a fofoca maldosa? 
Resposta Pessoal 
e.Se você tivesse uma amigo(a) fofoqueiro que gostasse de ficar falando mal das 
pessoas pelas costas, qual conselho você daria para esse amigo? Explique.   
Resposta Pessoal 
 


