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                                                  PUBLICIDADE, CONSUMO E MEIO AMBIENTE

      Em 50 anos, a população mundial passou de aproximadamente 2,5 bilhões (1950) para 
cerca de 6 bilhões (2000). A industrialização crescente permitiu um aumento excepcional no 
consumo de produtos e teve como consequência o aumento também do lixo e da poluição. 
Para conter os danos ao meio ambiente de uma produção não sustentável e garantir a 
sobrevivência das futuras gerações, a sociedade moderna terá de reformular alguns hábitos 
de consumo.
      Vivemos numa sociedade de consumo, onde comprar e vender faz parte do cotidiano e 
toma muito tempo, recurso e energia. O problema é que geralmente não percebemos que 
esse simples ato pode ter reflexos negativo sobre o meio ambiente.
      Ao comprar uma roupa nova, por exemplo, não nos damos conta de que, para produzir 
aquele tecido, foi preciso cultivar o algodão, e que isso implicou o uso de grandes 
quantidades de fertilizantes químicos e pesticidas, que contaminam o solo, a água e o ar. 
Atualmente, imensas áreas de terra são destinadas à monocultura do algodão, que, com o 
passar dos anos, vai deteriorando o solo. Mais ainda, o processo de tingimento na indústria 
têxtil emprega grandes volumes de água e produtos químicos, que contaminam os cursos de 
água.
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 Hoje disseminado em praticamente todo o mundo, o fenômeno do consumismo não teria 
sido possível sem o bombardeio incessante da publicidade.
      A publicidade nos persegue em toda a parte, e muitas vezes não nos damos conta disso. 
Está nas ruas, nas fachadas dos prédios, nos ônibus e nas vitrines. Também chama a nossa 
atenção em bancos, escritórios, hospitais, restaurantes, cinema e outros lugares públicos. Em 
casa, basta abrir o jornal, ligar o rádio ou a televisão. Muitas vezes, ela vem pelo correio: são 
as ofertas e propagandas.
      Sem perceber, fazemos publicidade gratuitamente ao usar roupas, sapatos, bolsas e 
outros objetos com etiquetas visíveis. É realmente muito difícil não ser afetado por essa 
publicidade massiva, que se incorporou a todos os aspectos de nossa vida e nos emite 
mensagens o tempo todo, de forma direta ou velada.
      A publicidade é um meio eficiente para tornar o produto conhecido e prestar informações 
para ajudar o consumidor a fazer uma escolha e até aprender a consumir melhor. O problema 
é que, em vez de fornecer informações para um consumo racional e consciente, as 
mensagens publicitárias exploram pontos vulneráveis do público para convencê-lo de que o 
produto é realmente necessário. Assim, ela apela para os desejos, gostos, ideias, 
necessidades, vaidades e outros aspectos da nossa personalidade.
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       Você já reparou como são as pessoas que aparecem nos anúncios publicitários? 
Geralmente são de classe média ou alta, bonitas, saudáveis, felizes e bem-sucedidas.
      A publicidade utiliza vários tipos de estratégias para atingir o seu público-alvo, 
aquele a que o produto se destina. Para vender produtos higiênicos, cosméticos e 
alimentos, por exemplo, elaboram-se anúncios dirigidos para as mulheres. Neles, o que 
aparece não é uma mulher comum, mas um estereótipo de mulher, criado pela nossa 
cultura. Assim, as mulheres que anunciam cosméticos devem ser jovens, belas, magras 
e atraentes. Já para anunciar um produto de limpeza, a mulher deve ser perfeita e estar 
numa casa esplêndida e mais limpa do que um laboratório clínico.
      A publicidade dirigida ao homem geralmente explora seu desejo de obter êxito e de 
ser atraente e viril. O homem típico da publicidade é bonito, tem conta no banco, um 
bom carro, uma bela casa, uma mulher bonita e fala ao telefone celular. Na propaganda, 
quase tudo é permitido, pelo menos em muitos países onde a legislação é frágil. 
Frequentemente explora-se a imagem da mulher seminua para fazer todo o tipo de 
propaganda, desde um simples refrigerante até um sofisticado e caro automóvel 
esportivo.
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         Como no jogo publicitário existe muita competição comercial, as empresas 
de publicidade vivem em busca de formas cada vez mais sensacionais e novas 
para atingir o público com suas mensagens. São muitos os apelos, vão desde 
colecionar pequenos brindes que vêm com os produtos até juntar tampas de 
garrafas, embalagens, entre outras coisas, para concorrer a prêmios.
      Quase sempre o anúncio ou peça publicitária se vale da síndrome do “todos 
têm e por isso eu devo ter”. Isso faz com que as pessoas ajam pelo impulso, 
seguindo a ordem ditada pelo anúncio, sem questionar as reais necessidades ou 
mesmo a qualidade ou preço dos produtos. Além de fazer mal ao nosso bolso, 
essa atitude acaba por prejudicar o meio ambiente, com o acúmulo do lixo e de 
poluição gerado por uma produção não sustentável.

Referência
BELTRÃO, Eliana Santos; GORDILHO, Tereza. Publicidade, consumo e meio ambiente. In: Consumo 
sustentável: Manual de educação. Brasília. 2005.
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1. Com suas palavras, responda o que é publicidade?

De maneira geral, publicidade significa divulgar, tornar público 
um fato ou ideia. É uma técnica de comunicação em massa, 
cuja finalidade é fornecer informações sobre produtos ou 
serviços com fins comerciais.
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2. Considerando que o objetivo desse texto é expor fatos e apresentar situações 
que mostrem os efeitos do consumismo no meio ambiente, assinale a alternativa 
correta.

(A) Os fatos são expostos numa linguagem objetiva e levam o leitor a refletir sobre 
eles.

(B) As informações são confusas e a linguagem é subjetiva, emotiva.

(C) Os fatos são analisados, a partir do ponto de vista do produtor do texto.

(D) As alternativas A e B estão corretas. A
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3. Segundo o texto, o aumento da população mundial nos 
últimos cinquenta anos trouxe consequências ao meio 
ambiente, obrigando a sociedade moderna a reformular alguns 
hábitos de consumo. Que consequências foram essas?

 O aumento do lixo e da poluição
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4. Releia o 4º e 5º parágrafos do texto e responda. Por que será 
que as pessoas compram produtos supérfluos?

5. Que estratégia é geralmente utilizada nas mensagens 
publicitárias para convencer o consumidor a adquirir o produto?

 Por causa do bombardeio incessante da publicidade, gerando 
nas pessoas uma falsa necessidade daquele produto

 A estratégia de que o produto é realmente necessário ou 
que dá status, satisfaz os desejos, necessidades
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6. Segundo o texto “para vender produtos higiênicos, cosméticos e 
alimentos, elaboram-se anúncios dirigidos .......................................”

7. Na sua opinião, observa-se um bombardeio da publicidade para o 
consumo de produtos básicos ou para o consumo de produtos supérfluos? 
Justifique sua resposta

 para as mulheres.

Para o consumo de produtos supérfluos, porque os produtos 
básicos as pessoas já consomem regularmente
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8. Quais são as consequências quando uma pessoa compra um produto pelo 
impulso, sem questionar as reais necessidades ou mesmo a qualidade ou preços 
dos produtos?

9. Como pode ser definido o artigo ou produto que satisfaça às 
necessidades básicas do consumidor?

Além de fazer mal ao bolso, essa atitude acaba por prejudicar o 
meio ambiente, com o acúmulo do lixo e de poluição gerado por 
uma produção não sustentável

 Como imprescindíveis e necessários à saúde, alimentação, educação etc. e que 
proporcionam qualidade de vida para o consumidor.
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10. No texto, afirma-se que: "A publicidade nos persegue em toda a 
parte [...]." e são citados os lugares onde ela está presente, tais 
como "nas ruas, nas fachadas dos prédios, nos ônibus e nas 
vitrines. [...] em bancos [...]".

Por que o texto apresenta os diferentes lugares onde a publicidade é 
veiculada?

Provavelmente para levar o leitor a perceber o quanto a publicidade 
está presente no cotidiano das pessoas, uma vez que são citados 
quase todos os lugares que as pessoas circulam, incluindo a própria 
casa, confirmando que a publicidade as "persegue".
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                ANÁLISE LINGUÍSTICA / SEMIÓTICA

14



                              Adjunto adnominal

É o termo que determina, especifica ou explica um substantivo.

O adjunto adnominal possui função adjetiva na oração, a qual pode ser 
desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes 
adjetivos e numerais adjetivos. 

Ex.: O poeta inovador enviou dois longos trabalhos ao seu amigo de 
infância.

Ex.:  Meu grande amor me enviou várias flores vermelhas.
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                                 Adjunto adverbial

O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, 
de um adjetivo ou de um advérbio, exprimindo uma determinada 
circunstância. Observe as frases abaixo:

Ex.: Eles se respeitam muito.

Ex.: Sua participação é muito interessante.

Ex.: Ele jogava muito mal.

Ex.: Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça.
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ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS PARA O ADJUNTO ADVERBIAL
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
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1. Destaque o adjunto adverbial das orações abaixo.

a) Pedro trabalhava em Goiânia.

b) Nós temos parentes no Recife.

c) Ricardo não trabalha hoje.

d) O aluno está escrevendo bem.

a. em goiania

b. no recife

c. não – hoje

d. bem
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2. Relacione os adjuntos adverbiais às suas respectivas 
classificações:
a) (   ) Conversamos sobre a reunião.
b) (   ) Talvez seja melhor mudarmos a data do feriado.
c) (   ) Ela vive para os filhos.
d) (   ) Nós iremos ao casamento com certeza.
e) (   ) O poço secou com o calor.
I. Afirmação
II. Assunto
III. Causa
IV. Dúvida
V. Fim, finalidade

a. II
b. IV
c. V
d. I
e. III
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3. Na frase: “Para a realização das provas do concurso, 
chegamos no ônibus das 7h.” A expressão destacada 
refere-se a:
a) ( ) Adjunto adverbial de meio.
b) ( ) Adjunto adverbial de tempo.
c) ( ) Adjunto adverbial de lugar.
d) ( ) Adjunto adverbial de modo.
e) ( ) Adjunto adverbial de meio e de tempo

E
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4. (Instituto Excelência-2017) O adjunto adverbial relaciona-se com 

a circunstância por ele expressa. Assinale a alternativa que indica a 

frase que contém um adjunto adverbial de causa:

a) (  ) Jamais duvide de Deus.

b) (  ) Mande a carta pelo correio.

c) (  ) Devido ao mau tempo, não saiu de casa.

d) (  ) Nenhuma das alternativas

C
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5. Das alternativas que seguem, apenas uma não se encontra corretamente 
analisada quanto à sua estrutura sintática. Identifique-a:

a – (     ) Os animais fugiram do zoológico. (adj. adverbial de lugar)
b – (     ) Os animais do zoológico fugiram. (adjunto adnominal)
c – (      ) Os alunos deixaram o colégio entusiasmados. (adj. adnominal)
d – (      ) A garota chegou em casa apressadamente. (adj. adverbial de 
modo)
e – (      ) O pai eufórico socorreu a criança. (adjunto adnominal)

C
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6. As orações em evidência retratam termos que se encontram em 
evidência. Substitua-os por adjuntos adnominais:

a – Compramos um eletrodoméstico que não tem utilidade.
b – Uma pessoa que sempre diz mentiras não é digna de 
confiança.
c – Alguns alunos tinham uma letra que não se podia ler.
d – O assunto da reunião foi sobre as pessoas que não 
estavam presentes.
e – A recepção está repleta de pessoas que não têm 
paciência. a. inútil         b. mentirosa

c. Ilegível      d. ausentes
e. impacientes
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7. Destaque todos os 
adjuntos adnominais da 
tirinha.

Uma – 1º quadrinho
O – meu – 3º quadrinho
Outra – 4º quadrinho
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RESOLUÇÃO   DE   QUESTÕES
    - TERMOS INTEGRANTES -
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01 - A análise sintática é definida pela relação que se estabelece entre palavras ou grupos 
de palavras dentro de um contexto. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª, 
observando a correta classificação dos termos destacados. A seguir, assinale a alternativa 
CORRETA:
1. Objeto direto 
2. Objeto indireto
3. Complemento nominal
4. Agente da passiva
(    ) “ A geração passada é sempre criticada pela próxima.”
(    ) “ Para muitos a casa própria é a realização de um sonho.”
(    ) “ A violência é um mal que atinge o mundo.”
(    ) “... Aponte-me um indivíduo que não necessite de carinho.”

A) 3, 4, 2, 1              B) 1, 3, 2, 4         C) 2, 1, 4, 3         D) 4, 3, 1, 2                 E) 4, 2, 3, 1

D
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02. Marque V para Verdadeiro e F para falso conforme a função 
correspondente ao termo em destaque:

(   ) Comer demais traz malefícios à saúde. (complemento nominal)
(   ) Jamais me esquecerei de ti. (objeto indireto )
(   ) Ele foi cercado de amigos sinceros. (complemento nominal)
(   ) Não tens interesse pelos estudos. (agente da passiva)
(   ) Ele simpatizava com todos a sua volta. (objeto indireto
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03. Assinale a frase que contém agente da passiva:

A) Fiquei ouvindo aquilo por longo tempo.
B) Dei cinco reais pelo cachorrinho.
C) As colheitas foram levadas pela chuva.
D) Sempre saía a esmo pelos caminhos.
E) Agrada–me por todas as formas
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04. As frases a seguir foram retiradas do texto lido. Identifique os complementos dos 
verbos destacados, classificando-os.

a. “permitiu um aumento excepcional no consumo de produtos.”

b. “teve como consequência o aumento também do lixo e da poluição.”

c. “a sociedade moderna terá de reformular alguns hábitos de consumo”.

d. “É realmente muito difícil não ser afetado por essa publicidade massiva, que se 
incorporou a todos os aspectos de nossa vida e nos emite mensagens o tempo 
todo, de forma direta ou velada.”
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5. Leia um trecho da música “Comida” para responder à questão proposta.

“[...] A gente não quer só comida,
A gente quer comida, diversão e arte.
A gente não quer só comida,
A gente quer saída pra qualquer parte. [...]”
                                              (Arnaldo Antunes)

Todos os termos em destaque correspondem a
A. orações subordinadas objetivas diretas.
B. objetos indiretos.
C. orações subordinadas objetivas indiretas.
D. objetos diretos.
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6. Associe seus conhecimentos gramaticais ao texto da charge 
abaixo e analise as afirmações a seguir
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1. Ocorre um complemento nominal na 1ª frase.
2. Identifica-se um caso de objeto direto no termo “medo”.
3. Ocorre um caso de objeto indireto na 1ª frase.
4. A palavra medo é um verbo que pede complemento.

Está CORRETO o que se afirma em:

A. 1, 2 e 3
B. 1 e 3
C. 2 e 3 
D. 2, 3 e 4
E. 1 e 2.

33


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33

