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TEXTO
PUBLICITÁRIO

ROTEIRO DE AULA
GÊNERO TEXTUAL: PUBLICIDADE
TIPO DE TEXTO: ANÚNCIO

- LINGUAGEM

PUBLICITÁRIO

DESCRITORES
-

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.
D6 – Identificar o tema de um texto.
D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
D5 – Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).
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LINGUAGEM PUBLICITÁRIA
• NÃO PRECISA SER NECESSARIAMENTE ESCRITA E UTILIZA DE OUTRAS MODALIDADES OU
PLURALIDADE DE CÓDIGOS (LINGUAGEM ESCRITA, VISUAL E AUDITIVA)
• OBJETIVO:

• CONQUISTAR O PÚBLICO.
• PERSUADIR AS PESSOAS.

• MEIOS COMUNS DE ENCONTRARMOS: FAIXAS, CARTAZES, ANÚNCIOS, OUTDOORS,
REVISTAS, ETC.
• LINGUAGEM PERSUASIVA: INTUITO DE CONVENCER AS PESSOAS A COMPRAR OU
ADQUIRIR TAIS PRODUTOS E SERVIÇOS.
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CARACTERÍSTICAS
• LINGUAGEM DINÂMICA, COLOQUIAL, DIRETA, SIMPLES E
ACESSÍVEL
• INTERTEXTUALIDADE (RELAÇÃO COM OUTROS TEXTOS) E
HUMOR
• RECURSOS VISUAIS, SONOROS E INTERATIVOS
• LINGUAGEM RETÓRICA, APELATIVA E PERSUASIVA
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CARACTERÍSTICAS
• VERBOS NO IMPERATIVO E USO DE VOCATIVO
• LINGUAGEM CONOTATIVA (FIGURADA) PARA GERAR
MÚLTIPLAS INTERPRETAÇÕES
• FIGURAS

DE

LINGUAGEM

E/OU

VÍCIOS

DE

LINGUAGEM
• RIMAS, RITMO E TROCADILHOS
• NEOLOGISMOS E ESTRANGEIRISMOS
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ATIVIDADE
D9 – IDENTIFICAR A FINALIDADE DE TEXTOS DE DIFERENTES GÊNEROS.

1. Essa propaganda visa convencer as mães de que o
canal de televisão é adequado aos seus filhos. Para
tanto, o locutor dirige-se ao interlocutor por meio de
estratégias argumentativas de
A. manipulação, ao detalhar os programas infantis
que compõem a grade da emissora
B. persuasão, ao evidenciar as características da
programação dirigida ao público infantil.
C. intimidação, ao dirigir-se diretamente às mães
para chamá-las à reflexão.
D. comoção, ao tranquilizar as mães sobre a
qualidade dos programas da emissora.
E. comparação, ao elencar os serviços oferecidos
por outras emissoras ao público infantil.
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B
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canal de televisão é adequado aos seus filhos. Para
tanto, o locutor dirige-se ao interlocutor por meio de
estratégias argumentativas de
A. manipulação, ao detalhar os programas infantis
que compõem a grade da emissora
B. persuasão, ao evidenciar as características da
programação dirigida ao público infantil.
C. intimidação, ao dirigir-se diretamente às mães
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D. comoção, ao tranquilizar as mães sobre a
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por outras emissoras ao público infantil.
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D9 – IDENTIFICAR A FINALIDADE DE TEXTOS DE DIFERENTES GÊNEROS.

B
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programação dirigida ao público infantil.
C. intimidação, ao dirigir-se diretamente às mães
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qualidade dos programas da emissora.
E. comparação, ao elencar os serviços oferecidos
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D9 – IDENTIFICAR A FINALIDADE DE TEXTOS DE DIFERENTES GÊNEROS.

MOSTRE QUE SUA MEMÓRIA É MELHOR DO QUE A DE COMPUTADOR E
GUARDE ESTA CONDIÇÃO: 12X SEM JUROS.
Campanha publicitária de loja de eletroeletrônicos. Revista Época. N° 424, 03 jul. 2006.

3. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo
configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto
publicitário, seu objetivo básico é
A. influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam à adesão ao consumo.
B. definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado.
C. defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo.
D. facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas.
E. questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna.
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D5 – INTERPRETAR TEXTO COM O AUXÍLIO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSO (PROPAGANDAS, QUADRINHOS, FOTO ETC.).

Foto: Reprodução / Ministério das Cidades)
Disponível em: G1.Globo. Acesso em: 26 jan. 2016.

4. Em todo feriado prolongado, o Governo Federal lança campanhas de conscientização em relação aos perigos nas
rodovias. Um dos temas mais abordados é a combinação nada perfeita do álcool e direção. Analisando o anúncio em
questão, é possível afirmar que:
A. o texto não verbal não faz referência ao feriado em questão.
B.

a iniciativa tem o objetivo de causar impacto e sensibilizar a população sobre os cuidados com o trânsito durante
as festas.

C.

há exagero ao retratar um acidente, o que reduz a credibilidade da campanha.

D.

o modo imperativo “Seja você” não é indicado para o resultado esperado, visto que não devemos influenciar os
leitores em propagandas.
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as festas.

C.

há exagero ao retratar um acidente, o que reduz a credibilidade da campanha.

D.

o modo imperativo “Seja você” não é indicado para o resultado esperado, visto que não devemos influenciar os
leitores em propagandas.

14

D5 – INTERPRETAR TEXTO COM O AUXÍLIO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSO (PROPAGANDAS, QUADRINHOS, FOTO ETC.).

5. Nesse cartaz publicitário de uma empresa de
papel e celulose, a combinação dos elementos
verbais e não verbais visa
A. justificar os prejuízos ao meio ambiente, ao
vincular a empresa à difusão da cultura.
B. incentivar a leitura de obras literárias, ao referirse a títulos consagrados do acervo mundial.
C. seduzir o consumidor, ao relacionar o
anunciante às histórias clássicas da literatura
universal.
D. promover uma reflexão sobre a preservação
ambiental ao aliar o desmatamento aos clássicos
da literatura.
E. construir uma imagem positiva do anunciante,
ao associar a exploração alegadamente
sustentável à produção
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D5 – INTERPRETAR TEXTO COM O AUXÍLIO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSO (PROPAGANDAS, QUADRINHOS, FOTO ETC.).

6. No cartaz, a combinação dos elementos verbais e
não verbais visa
A. demonstrar que as latinhas são as principais
responsáveis pela poluição ambiental.
B. convencer o leitor a fazer doações financeiras às
empresas da área da reciclagem.
C. atentar para a importância da relação entre
reciclagem e sustentabilidade.
D. incentivar o leitor a tornar-se um profissional da
área do meio ambiente.
E. dissociar a ideia da coleta seletiva do processo
de reciclagem.
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