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GÊNERO TEXTUAL: PUBLICIDADE

TIPO DE TEXTO: TEXTO PUBLICITÁRIO
- CONCEITO E CARACTERÍSTICAS
- LEITURA E INTERPRETAÇÃO
- RESOLUÇÃO DE QUESTÕES

DESCRITORES
D1 – Localizar informações explícitas de um texto.
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 – Identificar o tema de um texto.
D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

ROTEIRO DE AULA
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• TEXTO VEICULADO EM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E
PODEM SER DE NATUREZA ESCRITA, ORAL E VISUAL.

• INTUITO PRINCIPAL DE CONVENCER O LEITOR A
COMPRA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS.

• ENCONTRADOS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO:
JORNAL, REVISTA, TELEVISÃO, RÁDIO, INTERNET,
OUTDOORS.
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• TEXTO PERSUASIVO

• VERBOS NO IMPERATIVO OU PRESENTE DO

INDICATIVO

• USO DE VOCATIVO

• LINGUAGEM SIMPLES, COLOQUIAL,

DINÂMICA

• SUBJETIVIDADE E MUSICALIDADE

• FUNÇÃO APELATIVA DA LINGUAGEM
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ATIVIDADE

D5 - Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagandas,

quadrinhos, foto etc.)

1. O detalhe da propaganda que reforça a ideia
de que a mulher é uma obra de arte é

A. a moldura do quadro.

B. o sorriso da modelo.

C. a mulher ao fundo.

D. a posição da modelo.

(Disponível em: http://brunamilagres.files.wordpress.com/ 
2009/03/diadasmulheres_modi.jpg. Acesso em: 20 ago. 2019.)

http://brunamilagres.files.wordpress.com/2009/03/diadasmulheres_modi.jpg


D5 - Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso

(propagandas, quadrinhos, foto etc.)

2. Segundo o texto, o motorista
brasileiro

A. respeita com naturalidade os
sinais de trânsito.

B. interpreta com correção as placas
de rua.

C. faz exatamente o oposto das
regras fixadas.

D. segue em frente quando o
guarda não está olhando.
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Disponível em: https://preview.tinyurl.com/GPMDGO-LPI23
Acesso em: 27 de ago. de 2019.

https://preview.tinyurl.com/GPMDGO-LPI23


D5 - Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso

(propagandas, quadrinhos, foto etc.)

3. A finalidade do cartaz é

A. informar sobre a existência da

doença.

B. alertar os motoristas sobre o

risco da dengue.

C. prevenir contra a volta de uma

doença.

D. divulgar um programa de saúde

no trânsito.
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Disponível em:https://tinyurl.com/y66rmb8l Acesso em 26 de 
agos. de 2019

https://tinyurl.com/y66rmb8l


D5 - Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos,

foto etc.)

4. 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.

B. emotiva, com a qual o emissor imprime
sua subjetividade.

C. poética, pelos aspectos estéticos do texto.

D. fática, por testar o canal de comunicação.
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Disponível em:https://tinyurl.com/y66rmb8l Acesso em 26 de 
agos. de 2019

https://tinyurl.com/y66rmb8l


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

5. O texto publicitário carrega-se de elementos
de natureza persuasiva. O receptor está sendo
"seduzido" a consumir um produto ou tornar-se
adepto de uma ideia. Neste anúncio, o principal
elemento a voltar-se diretamente para o
receptor/leitor da mensagem é

A. a indumentária das personagens de Walt
Disney.

B. a imagem grandiosa de um globo ao fundo.

C. a presença do modo imperativo.

D. a indicação do nome da empresa a oferecer
pacotes turísticos.
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Disponível em:https://tinyurl.com/y66rmb8l Acesso em 26 de 
agos. de 2019

https://tinyurl.com/y66rmb8l

