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Estudar as formas de textos livres como as propagandas e suas formas;

  Explanar seu contexto e sua estrutura;

Mostrar a importância de elementos como texto verbal e não verbal;

Fixar o conteúdo através de atividades e outras sugestões;



Textos PublicitáriosTextos Publicitários

- É um gênero textual que promove um 
produto ou uma ideia sendo veiculado 
pelos meios de comunicação de massa 
(jornais, revistas, rádios entre outros)
- Podemos encontrá-los em panfletos, 
outdoors, faixas, cartazes entre outras 
formas.
- Os textos publicitários utilizam 
ferramentas como imagens, linguagens 
simples e humor.
- A principal característica desse gênero 
é a tentativa de convencimento para 
venda de produtos ou serviços.

http://4.bp.blogspot.com/-UzAQQpQ7LhU/
UI3TYy1DkTI/AAAAAAAAADA/Y62S2be4Rs4/
s1600/pantene.jpg



CARACTERÍSTICAS:

- Caráter comercial.
- Linguagem verbal e não verbal.
- Linguagem simples.
- Textos relativamente curtos.
- Textos persuasivos e atrativos.
- Humor, ironia e criatividade.
- Verbos no modo imperativo.
- Figuras e vícios de linguagem.
- Uso de cores, imagens, fotografias.

https://www.ejemplos.co/wp-content/
uploads/2018/03/coca.jpg
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Funções da linguagemFunções da linguagem
 linguagem referencial (quando o texto tem o objetivo de divulgar uma 

informação real)
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 linguagem emotiva (quando o texto pretende alcançar seu objetivo por meio 
da emotividade dos leitores)



 linguagem apelativa ou conativa (quando o texto tem o objetivo de convencer 
alguém a fazer ou comprar alguma coisa, é conhecida como retórica).



1- (ENEM) As marcas de primeira pessoa do 
plural no texto da campanha de 
amamentação têm como finalidade 
a) incluir o enunciador no discurso para 
expressar formalidade. 
b) agregar diversas vozes para impor valores 
às lactantes. 
c) forjar uma voz coletiva para garantir 
adesão à campanha. 
d) promover uma identificação entre o 
enunciador e o leitor para aproximá-los. 
e) remeter à voz institucional promotora da 
campanha para conferir-lhe credibilidade. 
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LETRA CLETRA C



¡Brincando!
 

KangaROOS llega a México con diseños atléticos, pero muy fashion. Tienen un toque 
vintage con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de estos tenis 
es que tienen bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicio y 
con unos jeans obtendrás un look urbano.

www.kangaroos.com
Revista Glamour Latinoamérica. México, mar. 2010.

2- (ENEM) O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as 
características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos 
de outras línguas, que não a espanhola, tem a intenção de:
a) atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda.
b) popularizar a prática de exercícios esportivos.
c) agradar aos compradores ingleses desse tênis.
d) incentivar os espanhóis a falar outras línguas.
e) enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto
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LETRA ALETRA A



3- No cartaz que anuncia uma peça 
teatral infere-se que
 
a) aborda el tema de la amistad de forma 
divertida. 
b) las relaciones humanas es su tema 
principal. 
c) trata los problemas con los que 
mandan en las empresas. 
d) los problemas entre parejas y los 
conflictos familiares. 
e) la unidad familiar es el tema de esta 
pieza de teatro. 
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LETRA BLETRA B



Fonte: Google imagens 

LEIA A PROPANGA A 
SEGUIR:



4- Os gêneros textuais são todos os textos de qualquer natureza, literários ou não. 
Apresentam função social, pois abordam diversos aspectos no processo 
comunicativo em sociedade. Organizam a linguagem e utilizam diversas funções 
da linguagem em suas construções. Ao observar o texto, pode-se inferir que 

a) É uma notícia e faz uso da função referencial. 
b) É uma propaganda e utiliza a função apelativa. 
c) É um bilhete e enfatiza a própria mensagem. 
d) É um manual de instrução e emprega a função fática. 
e) É um poema e usa a função poética. 
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Leia a propaganda e responda.
5- Perceba que na propaganda há alguns 
verbos como CIERRA, CUIDA e HAGA. 
Eles estão no Imperativo, que neste caso 
indicam:

a) conselho
b) dúvida
c) hipótese
d) convite
e) raiva
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