ROTEIRO DE AULA

GÊNERO TEXTUAL: PUBLICIDADE
TIPO DE TEXTO: TEXTO PUBLICITÁRIO
- ESTRUTURA TEXTUAL
- 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.
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• PLURALIDADE DE CÓDIGOS (LINGUAGEM ESCRITA, VISUAL E AUDITIVA)
• OBJETIVO:
• CONQUISTAR O PÚBLICO.
• PERSUADIR AS PESSOAS.
• 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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• LINGUAGEM DINÂMICA, COLOQUIAL, DIRETA,
SIMPLES E ACESSÍVEL
• INTERTEXTUALIDADE (RELAÇÃO COM OUTROS
TEXTOS) E HUMOR
• RECURSOS VISUAIS, SONOROS E INTERATIVOS
• LINGUAGEM
PERSUASIVA

RETÓRICA,

APELATIVA

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

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

2. 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.
Disponível em:https://tinyurl.com/y66rmb8l Acesso em 26 de
agos. de 2019

D. a indicação do nome da empresa a oferecer
pacotes turísticos.
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D5 - Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.)

3. O anúncio de viagens é um gênero textual
geralmente usado por empresas de turismo para
divulgar os seus pacotes promocionais. Pode-se
reconhecer nesse gênero o propósito
comunicativo de

A. apresentar paisagens desvinculadas dos locais
anunciados nos pacotes.
B. incentivar o leitor à prática do consumo das
ofertas anunciadas.
C. instituir revoluções estéticas na linguagem
poética do cartaz.
D. comemorar a boa fase da economia brasileira
que tem criado oportunidades do brasileiro
viajar.
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D5 Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso
(propagandas, quadrinhos, foto etc.)

4. Na figura acima, a relação entre o
slogan “Tem um gatinho solto nas
ruas” e a imagem ocorre de forma
peça publicitária

A. irônica.
B. incoerente.

C. redundante.
D. afetiva.
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5. 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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6. 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. construir uma imagem positiva do anunciante,
ao associar a exploração alegadamente
sustentável à produção
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