


TIPO TEXTUAL: 

DESCRITORES:

 D5 - Interpretar texto com o auxílio de
material gráfico diverso (propagandas,
quadrinhos, foto etc.).

 D12 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.
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• PROMOVE UM PRODUTO OU UMA IDEIA SENDO VEICULADO PELOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO DE MASSA.

• E TAMBÉM EM OUTDOORS, PANFLETOS, FAIXAS OU CARTAZES NA RUA, NO ÔNIBUS,
NO METRÔ, ETC.
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• O CONVENCIMENTO DO CONSUMIDOR PARA A COMPRA
DE UM PRODUTO OU SERVIÇO.

• USAM DE FERRAMENTAS DISCURSIVAS:

IMAGENS

LINGUAGEM SIMPLES

HUMOR

VERBOS NO IMPERATIVO

• FUNÇÃO CONATIVA
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1. Analisando a função da linguagem que, predominantemente, é
encontrada nesse gênero textual, nota-se que está presente a função
A. apelativa, com base no texto que seduz o receptor da mensagem
com a utilização de estratégias como o uso da primeira pessoa.
B. emotiva, com a qual o emissor imprime no texto as marcas de seu
diálogo com o interlocutor.
C. poética, com a qual é despertado no leitor o desejo pela
apreensão dos aspectos estéticos do texto.
D. fática, com a qual se busca verificar a existência de um canal de
comunicação por onde a mensagem transita.
E. conativa, com a qual a linguagem se volta
para o interlocutor, buscando orientar o seu
comportamento na execução das ações.
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 CARÁTER COMERCIAL
 LINGUAGEM VERBAL (SIMPLES) E NÃO VERBAL (CORES, IMAGENS, FOTOGRAFIAS)
 TEXTOS CURTOS, PERSUASIVOS E ATRATIVOS
 HUMOR, IRONIA E CRIATIVIDADE
 VERBOS NO MODO IMPERATIVO
 FIGURAS E VÍCIOS DE LINGUAGEM
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2. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem
o seguinte mote: "Mude sua embalagem". A estratégia
que o autor utiliza para o convencimento do leitor
baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e
não verbais, com vistas a
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A. ridicularizar a forma física do possível cliente do produto
anunciado, aconselhando-o a uma busca de mudanças
estéticas.
B. enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de
buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura.
C. criticar o consumo excessivo de produtos industrializados
por parte da população, propondo a redução desse consumo.
D. associar o vocábulo "açúcar" à imagem do corpo fora de
forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante.
E. relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano
que não desenvolve atividades físicas,
incentivando a prática esportiva.
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