
 

 

Anúncio e publicidade 
 

Interpretação de texto -Turma:  ITA  – PROFa.LENE 
 
Gênero textual: propaganda/anúncio 

O gênero textual propaganda/anúncio emprega um discurso que, por meio de mensagens, pretende 
convencer a fim de conseguir consumidores. São mensagens curtas, breves, diretas, com predomínio de forma 
imperativa. Emprega textos multimodais em que a linguagem não verbal assume grande importância na 
construção do discurso que explora os desejos de consumo da sociedade. Procura transmitir ao público as 
qualidades e os eventuais benefícios de uma marca, produto, serviço ou instituição, indicando, dessa forma, 
ideologias. 

No caso do anúncio institucional, o destinatário é visto como um cidadão participante de uma comunidade 
que pode atuar para melhorar os problemas sociais. 
 
Funções da linguagem 

São recursos de comunicação que enfatizam a mensagem transmitida, de acordo com o objetivo do 
emissor, levando em consideração o contexto em que o ato comunicativo ocorre. Cada função da linguagem é 
centrada em um dos elementos existentes no ato comunicativo. 

 
FUNÇÃO DA LINGUAGEM ELEMENTO DA 

COMUNICAÇÃO 
Função referencial ou denotativa contexto 
Função emotiva ou expressiva emissor 
Função apelativa ou conativa Receptor 

Função poética Mensagem 
Função fática Canal 

Função metalinguística código 
 

Exercícios 
 
01.  
 

 
Com base nas características do texto, responda: 
a) A que gênero pertence o texto? 
b) Quem é o interlocutor/alvo? 
c) O texto da propaganda acima não obedece ao padrão culto formal da língua. Para adequá-lo à norma 

padrão, como deveria ter sido escrito? 
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02.  

 
 

Sobre a propaganda anterior, analise as afirmativas. 
I. É um enunciado híbrido, pois, utiliza‐se da linguagem verbal e não verbal. 
II. Apresenta linguagem coloquial e expressões neológicas, típicas do português contemporâneo. 
III. Os conectivos “mas” e “mesmo” possuem o mesmo valor semântico nas estruturas frasais em que 

foram empregados. 
IV. O uso dos verbos “conhecer” e “ter” na terceira pessoa do plural, nos remete a ideia de inclusão do 

enunciador ao discurso. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I e IV. 
d) I, II e III. 

 
03. Leia o texto para responder à questão. 

A indústria tabagista pode ter descoberto um filão publicitário tão atraente quanto ilegal: a propaganda 
em festas universitárias. Voltados a jovens de classe média, os eventos atraem milhares de potenciais 
consumidores em uma faixa etária em que essa indústria vem perdendo terreno. 

“Qualquer forma de propaganda de produtos do tabaco é irregular”, informa, em nota, a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). “Apenas a exposição dos produtos nos pontos de venda está 
permitida.” 

No dia 7 de outubro, observou-se a presença de cartazes de uma marca de cigarros em todos os 
ambientes de uma festa na zona oeste da cidade de São Paulo, embora não houvesse venda no local. 
Segundo os organizadores do evento, que reuniu 2000 jovens, as empresas pagam até R$ 10 mil em 
patrocínio. A fabricante do cigarro confirma que patrocinou a festa, mas diz que “segue rigorosamente a 
legislação vigente”. 

(Leandro Machado e Angela Boldrini. Folha de S.Paulo, 19.10.2010. Adaptado) 
A fabricante do cigarro confirma que patrocinou a festa, mas diz que “segue rigorosamente a legislação 
vigente”.  
(3ºparágrafo) 
 
Considerando o contexto global do texto, a partir da leitura dessa passagem, conclui-se que a fabricante do 
cigarro 
a) admite ter patrocinado o evento em troca de publicidade. 
b) nega ter feito propaganda de sua marca de cigarro no evento. 
c) se recusa a dizer que contribuiu para a realização do evento. 
d) se responsabiliza pela propaganda de cigarro feita durante o evento. 
e) declara que fez publicidade durante o evento, mas de forma legal. 
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04. Se você pudesse ver seu coração, não cuidaria melhor dele? 
Marília Gabriela conversa com Gabriel, o mais novo adepto da corrente do coração. “Começou comigo, 
passou para o meu filho Christiano, depois para a Julia, arquiteta do Christiano, e hoje eu estou aqui com o 
Gabriel, irmão de Julia." Gabriel também incluiu Becel no seu café da manhã. E não parou por aí. Agora, 
quando vai decidir o que comer, escuta seu coração. Foram escolhas simples, mas quando se trata da 
saúde do coração, pequenas mudanças podem fazer toda a diferença. 

 
Revista Época 
 
Observando as informações apresentadas, o meio de comunicação em que foram veiculadas e a 
intencionalidade do autor, conclui-se que o texto é 
a) uma propaganda, na qual se mostram os perigos relacionados ao consumo de margarina. 
b) uma reportagem, na qual se analisam os benefícios de se consumir margarina. 
c) uma notícia, na qual se aborda a importância do consumo de margarina no café da manhã. 
d) um anúncio, no qual se intenciona convencer o leitor a usar a margarina. 
e) uma entrevista, na qual se elucida a importância da margarina para o coração. 

 
05.  

 
O anúncio instaura um jogo entre IMAGEM e ÉTICA, entre NÃO SER NADA e SER TUDO. A relação de 
sentido que favorece esse jogo semântico/linguístico é de: 
a) Contradição. 
b) Conformidade. 
c) Oposição. 
d) Causalidade. 
e) Condição. 

 
06.  

 
Disponível em: www.superacomunicacao.com.br 
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O anúncio publicitário 
a) denuncia que a maior causa do desgaste ambiental é o próprio consumo. 
b) critica o comportamento de pessoas que não consomem o que é oferecido pela natureza. 
c) relaciona um comportamento individual de consumo a consequências de níveis coletivos. 
d) referenda o comportamento consumista de indivíduos que não têm consciência de seu papel cidadão. 
e) vincula os problemas ambientais ao comportamento de empresas que comercializam produtos 

resultantes de desmatamentos. 
 
07.  

 
Considere o seguinte texto do anúncio. 
No Brasil, existem aproximadamente 16 milhões de pessoas incapazes de ler e de escrever ao menos um 
simples bilhete. Considerando-se o conceito de “analfabeto funcional” que inclui as pessoas com menos de 
quatro séries de estudo concluídas, o número salta para 33 milhões. 
Com base no texto do anúncio destacado acima, é correto afirmar que cerca de 16 milhões de brasileiros 
não vão ler o anúncio porque 
a) apesar de irem à escola, são analfabetos funcionais. 
b) são analfabetos, incapazes de ler e de escrever. 
c) o assunto não interessa a milhões de brasileiros. 
d) milhões de brasileiros não têm acesso a anúncios. 

 
08.  

 
 

No contexto do anúncio, a frase “A diferença tem que ser só uma letra” pressupõe a 
a) necessidade de leis de proteção para todos que trabalham. 
b) existência de desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. 
c) permanência de preconceito racial na contratação de mulheres para determinadas profissões. 
d) importância de campanhas dirigidas para a mulher trabalhadora. 
e) discriminação de gênero que se manifesta na própria linguagem. 

 
09.  

EM RESPEITO A SUA NATUREZA, SÓ TRABALHAMOS COM O MELHOR DA NATUREZA 
Selecionamos só o que a natureza tem de melhor para levar até a sua casa. Porque faz parte da natureza 
dos nossos consumidores querer produtos saborosos, nutritivos e, acima de tudo, confiáveis. 
Procurando dar maior expressividade ao texto, seu autor 
a) serve-se do procedimento textual da sinonímia 
b) recorre à reiteração de vocábulos homônimos. 
c) explora o caráter polissêmico das palavras. 
d) mescla as linguagens científica e jornalística. 
e) emprega vocábulos iguais na forma, mas de sentidos contrários. 
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A publicidade acima foi divulgada no site da agência FAMIGLIA no dia 24 de janeiro de 2007, véspera do 
aniversário de São Paulo, no período em que foi proposta a campanha “Cidade Limpa”. Na base da foto, em 
letras bem pequenas, está escrito: Tomara, mas tomara mesmo, que nos próximos aniversários o 
paulistano comemore uma cidade nova de verdade. 
 
Considerando os sentidos produzidos por esse anúncio, é correto afirmar: 
a) As duas perguntas e as duas respostas que configuram o texto do outdoor na publicidade acima 

pressupõem que os paulistanos estão discutindo o número de outdoors e também o abandono de 
muitos dos moradores da cidade. 

b) O texto escrito em letras pequenas tem a função de exortar os paulistanos a refletir sobre as próximas 
eleições e sobre como fazer para que seja estabelecido um conjunto de prioridades socialmente 
relevantes para toda a sociedade. 

c) A publicidade pretende levar os leitores a perceber que as prioridades estabelecidas pela gestão 
municipal da cidade não permitem que os paulistanos enxerguem os verdadeiros problemas que estão 
nas ruas de São Paulo. 

d) A publicidade, composta de texto verbal e imagem, tem como objetivo principal encampar o projeto 
“Cidade Limpa” elaborado pela gestão municipal e também propor a discussão de outras prioridades 
para a cidade. 

 
11.  

 
 

Os anúncios publicitários, em geral, utilizam as linguagens verbal e não verbal com a intenção de 
influenciar comportamentos. Os recursos linguísticos e imagéticos presentes na propaganda da ABP 
convergem para 
a) reforçar o caráter informativo do anúncio sobre a realização do evento de publicidade. 
b) mostrar que ideias ruins ou mal elaboradas também podem causar algum tipo de poluição. 
c) definir os critérios para a participação no Festival Brasileiro de Publicidade de 2011. 
d) comparar a poluição ocasionada por ideias ruins e a originada pela ação humana. 
e) estimular os publicitários a se inscreverem no Festival Brasileiro de Publicidade de 2011. 
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12. PROPAGANDA — O exame dos textos e mensagens de Propaganda revela que ela apresenta posições 
parciais, que refletem apenas o pensamento de uma minoria, como se exprimissem, em vez disso, a 
convicção de uma população; trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou o leitor de que, em termos de 
opinião, está fora do caminho certo, e de induzi-lo a aderir às teses que lhes são apresentadas, por um 
mecanismo bem conhecido da psicologia social, o do conformismo induzido por pressões do grupo sobre o 
indivíduo isolado. 

BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de política. Brasília: UnB, 1998 (adaptado). 
De acordo com o texto, as estratégias argumentativas e o uso da linguagem na produção da propaganda 
favorecem a 
a) reflexão da sociedade sobre os produtos anunciados. 
b) difusão do pensamento e das preferências das grandes massas. 
c) imposição das ideias e posições de grupos específicos. 
d) decisão consciente do consumidor a respeito de sua compra. 
e) identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado. 

 
13.  

 
Disponível em: http://vicostudio.blogspot.com.br. Acesso em: 1 ago. 2012. 

 
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. 

 
14.  
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Se você tiver febre alta com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, vá imediatamente a 
uma unidade de saúde. 

Revista Nova Escola. São Paulo: Abril, ago. 2009. 
Esse texto é uma propaganda veiculada nacionalmente. Esse gênero textual utiliza-se da persuasão com 
uma intencionalidade específica. O principal objetivo desse texto é 
a) comprovar que o avanço da dengue no país está relacionado ao fato de a população desconhecer os 

agentes causadores. 
b) convencer as pessoas a se mobilizarem, com o intuito de eliminar os agentes causadores da doença. 
c) demonstrar que a propaganda tem um caráter institucional e, por essa razão, não pretende vender 

produtos. 
d) informar à população que a dengue é uma doença que mata e que, por essa razão, deve ser 

combatida. 
e) sugerir que a sociedade combata a doença, observando os sintomas apresentados e procurando auxílio 

médico. 
 
15.  

Saúde 
Afinal, abrindo um jornal, lendo uma revista ou assistindo à TV, insistentes são os apelos feitos em 

prol da atividade física. A mídia não descansa; quer vender roupas esportivas, propagandas de academias, 
tênis, aparelhos de ginástica e musculação, vitaminas, dietas... uma relação infindável de materiais, 
equipamentos e produtos alimentares que, por trás de toda essa “parafernália”, impõe um discurso do 
convencimento e do desejo de um corpo belo, saudável e, em sua grande maioria, de melhor saúde. 

RODRIGUES,L. H.; GALVÃO, Z. Educação Física na escola: implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008. 

 
Em razão da influência da mídia no comportamento das pessoas, no que diz respeito ao padrão de corpo 
exigido, podem ocorrer mudanças de hábitos corporais. A esse respeito, infere-se do texto que é 
necessário 
a) reconhecer o que é indicado pela mídia como referência para alcançar o objetivo de ter um corpo belo 

e saudável. 
b) valorizar o discurso da mídia, entendendo-o como incentivo à prática da atividade física, para o culto 

do corpo perfeito. 
c) diferenciar as práticas corporais veiculadas pela mídia daquelas praticadas no dia a dia, considerando a 

saúde e a integridade corporal. 
d) atender aos apelos midiáticos em prol da prática exacerbada de exercícios físicos, como garantia de 

beleza. 
e) identificar os materiais, equipamentos e produtos alimentares como o caminho para atingir o padrão 

de corpo idealizado pela mídia. 
 
16.  

O Segredo da Propaganda é 
                                                              a Propaganda do Segredo 
 

Depois de tantos anos vendo televisão diariamente, chego a uma conclusão definitiva: é muito mais 
divertido e mais prático ver os anúncios. Enquanto as outras pessoas ficam aflitas tentando decorar os 
horários das novelas, das paradas de sucesso e dos chamados programas humorísticos, eu não tenho 
problema: ligo a televisão em qualquer canal e vejo os anúncios sem preocupação de horário. Vocês talvez 
achem que é loucura ver os mesmos anúncios diversas vezes, mas posso garantir que os anúncios variam 
muito mais que as piadas e as músicas que são servidas todos os dias. Pelomenos os anúncios são 
bembolados, alguns até inteligentes. A técnica é chatear tanto até ficarem em nosso subconsciente – se é 
que alguém consegue ter subconsciente assistindo televisão. 

Os refrigerantes, por exemplo: quase todos fazem as garrafas dançar na nossa frente e tocam uma 
musiquinha que chega a dar sede. Aí a gente não resiste: vai à geladeira e bebe um copo de água. 

Mas bom mesmo é anúncio de sabonete: aparece cada moça bonita que vou te contar. E com uma 
grande vantagem, as moças não falam, só aparecem, ligam o chuveiro e ficam noivas dentro da espuma. 
Por mais que a gente saiba que aquilo é anúncio de sabonete, fica sempre aquela dúvida se um dia eles 
não vão resolver dar o nome daquele chuveiro ou, quem sabe, o telefone da moça. 

[...] 
O mais engraçado são os anúncios de inseticidas que matam todos os insetos, menos as moscas do 

estúdio. 
Anuncia-se também muita banha, muito pneu, muito perfume, muito sapato, muito automóvel, muita 

calça, muita bebida e muita pílula pra dor de cabeça. Parece até que um anúncio depende do outro – é 
como se fosse uma novela, com a vantagem de a gente sempre saber qual o final de cada anúncio. E não 
pensem que sou o único a achar os anúncios mais interessantes que os programas: os donos das 
emissoras também acham – senão não ocupavam a maior parte do tempo com anúncios. Nos intervalos é 
que colocam alguns programinhas – por absoluta falta demais anúncios. 
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Reparem só: os programas de humor mostram o lado negativo das pessoas, os personagens são quase 
todos fossilizados, gagos, surdos, cegos, velhos borocoxôs ou sem sexo definido. As novelas exploram 
seres anormais dentro de um mundo de misérias e lágrimas. Já os anúncios apresentam um mundo de 
otimismo, onde tudo é bom e saudável, não quebra, dura toda a vida e qualquer um pode adquirir quase 
de graça, pagando como puder, no endereço mais próximo da sua casa. O único detalhe que nos deixa um 
pouco frustrados é que a moça que dá os endereços fala tão preocupada em não errar que a gente não 
consegue decorar nenhum endereço. Em compensação, sabe de cor a moça todinha. 

ELIACHAR, Leon. O Homem ao Zero. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1968, p. 47.) 
 
“O segredo da Propaganda é a Propaganda do Segredo” 
Observando-se o título do texto e seu conteúdo, depreende-se que o objetivo do autor foi: 
a) enaltecer os anúncios dos muitos produtos veiculados pela televisão, demonstrando que eles são mais 

divertidos e inteligentes do que os programas levados ao ar. 
b) denunciar, em linguagem sarcástica, os abusos das emissoras de televisão na veiculação de anúncios, 

pelo fato de serem usadas moças bonitas nas imagens dos produtos, buscando-se a persuasão pelo 
viés da sensualidade. 

c) convencer os leitores de que ver os anúncios é mais divertido e interessante do que assistir à 
programação televisiva, pelo tom otimista dos anúncios em oposição ao negativismo da programação. 

d) criticar a programação televisiva por meio do recurso retórico da ironia, ao defender com escárnio a 
tese de que os anúncios são mais divertidos, criativos e estimulantes do que a programação. 

 
17.  

 
 

Essa propaganda intenciona conscientizar a população quanto ao respeito pelo tempo estipulado para a 
ocorrência da piracema nas bacias hidrográficas. É uma propaganda social. Qual característica NÃO se 
aplica a esse tipo de propaganda? 
a) Caráter persuasivo para sensibilizar e convencer o público-alvo. 
b) Predominância de frases curtas, associadas à imagem para reforçar o sentido. 
c) Objetiva difundir um conjunto de ideias a respeito de uma dada realidade. 
d) Busca interferir no cotidiano de determinada sociedade. 

 
18 
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As funções da linguagem que podem ser depreendidas da publicidade apresentada na figura são: 
I. referencial, uma vez que evidencia aos empresários as consequências de não se fazer propaganda; 
II. conativa/apelativa, uma vez que busca influenciar os empresários a investirem em propagandas; 
III. metalinguística, uma vez que usa o termo “propaganda” para falar de “propaganda”; 
IV. fática, uma vez que a sua função é testar o suporte através do qual a mensagem é veiculada; 
V. poética, uma vez que o autor, a fim de deixar o texto atraente ao interlocutor, recorre à linguagem 

verbal e não verbal. 
 
Dos itens, verifica-se que estão corretos 
a) I e V, apenas. 
b) III e IV, apenas. 
c) I, II e III, apenas. 
d) II, IV e V, apenas. 
e) I, II, III, IV e V. 

 
19.  

Texto I 
 

Eu, etiqueta 
Em minha calça está grudado um nome 

Que não é meu de batismo ou de cartório 
Um nome... estranho 

Meu blusão traz lembrete de bebida 
Que jamais pus na boca, nessa vida, 

Em minha camiseta, a marca de cigarro 
Que não fumo, até hoje não fumei. 
Minhas meias falam de produtos 

Que nunca experimentei 
Mas são comunicados a meus pés. 

Meu tênis é proclama colorido 
De alguma coisa não provada 

Por este provador de longa idade. 
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, 
Minha gravata e cinto e escova e pente, 

Meu copo, minha xícara, 
Minha toalha de banho e sabonete, 

Meu isso, meu aquilo. 
 

Desde a cabeça ao bico dos sapatos, 
São mensagens, 
Letras falantes, 
Gritos visuais, 

Ordens de uso, abuso, reincidências. 
Costume, hábito, premência, 

Indispensabilidade, 
E fazem de mim homem-anúncio itinerante, 

Escravo da matéria anunciada. 
Estou, estou na moda. 

É duro andar na moda, ainda que a moda 
Seja negar minha identidade, 

Trocá-lo por mil, açambarcando 
Todas as marcas registradas, 

Todos os logotipos do mercado. 
Com que inocência demito-me de ser 

Eu que antes era e me sabia 
Tão diverso de outros, tão mim mesmo, 

Ser pensante sentinte e solitário 
Com outros seres diversos e conscientes 

De sua humana, invencível condição. 
 

Agora sou anúncio 
Ora vulgar ora bizarro. 

Em língua nacional ou em qualquer língua 
(Qualquer, principalmente.) 

E nisto me comprazo, tiro glória 
De minha anulação. 

Não sou – vê lá – anúncio contratado. 
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Eu é que mimosamente pago 
Para anunciar, para vender 

Em bares festas praias pérgulas piscinas, 
E bem à vista exibo esta etiqueta 

Global no corpo que desiste 
De ser veste e sandália de uma essência 

Tão viva, independente, 
Que moda ou suborno algum a compromete. 

 
Onde terei jogado fora 

meu gosto e capacidade de escolher, 
Minhas idiossincrasias tão pessoais, 

Tão minhas que no rosto se espelhavam 
E cada gesto, cada olhar, 

Cada vinco da roupa 
Sou gravado de forma universal, 
Saio da estamparia, não de casa, 
Da vitrine me tiram, recolocam, 

Objeto pulsante mas objeto 
Que se oferece como signo de outros 

Objetos estáticos, tarifados. 
Por me ostentar assim, tão orgulhoso 
De ser não eu, mas artigo industrial, 

Peço que meu nome retifiquem. 
 

Já não me convém o título de homem. 
Meu nome novo é Coisa. 

Eu sou a Coisa, coisamente. 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 
Texto II 

 
Disponível em: 

https:// https://br.blastingnews.com/sociedade-opiniao/2016/10/criancas-ao-alvos-da-publicidade-001161797.html. Acesso em 
18.mar.2019. 

 
A partir, ainda, da reflexão proposta nos textos I e II, pode-se deduzir que 
A) no texto II, o sorriso da criança, quando contraposto a todos os elementos de denúncia veiculados na 

imagem – que sugerem envolver, desde um aparato midiático calculado estrategicamente pelas 
grandes etiquetas de consumo, a exemplo da manipulação de crianças a consumir desde a sua mais 
tenra idade até a fase adulta, transformando-a, muitas vezes sob a tutela e concordância da família, 
em objeto material de consumo – sugere revolta e ironia. 

B) não se pode conceber nenhuma relação semântico-discursiva entre o título do texto I (Eu, etiqueta) e 
a imagem da criança, veiculada no texto II. 

C) o eu poético, no texto I, parece assumir, através da ambiguidade, uma ironia em relação a sua atitude 
de se entregar aos apelos consumistas: ao mesmo tempo em que reconhece que se ‘coisificou’ – no 
momento em que perdeu a capacidade de escolher e decidir por ele mesmo; de ser ele, 
individualizado, ter sua própria essência, pessoa e não máquina de consumo – também admite que 
assim agiu por deliberação própria e autônoma, como por exemplo, através dos versos a seguir: “Não 
sou – vê lá – anúncio contratado./Eu é que mimosamente pago/ Para anunciar, para vender/Em bares 
festas praias pérgulas piscinas.” 
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D) dentre as muitas estratégias de constituição e reconhecimento de seu processo de “coisificação” a que 
fora submetido o eu poético, no texto I, pelas vias do consumo exacerbado, com a consequente perda 
da sua identidade de ser humano, com certeza a memória não está presente, já que não há pistas no 
texto poético de paradigmas temporais comparativos justificadores da memória. 

E) as pistas sugeridas no texto I ratificam que, embora reconhecendo a sua nova identidade (Coisa), o 
eu-poético mantém traços fortes de sua antiga identidade, homem. 

 
20.  

 
 

Em relação a essa peça de propaganda, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) Maior presença de frases curtas, linguagem apelativa, correção gramatical são características da 

propaganda social, como é o caso. 
(   ) O visual da propaganda mostra uma folha de jornal ou revista sendo queimada, estabelecendo relação 

de sentido com o título e não com o fumante. 
(   ) Destina-se a fumantes e a não fumantes. 
(   ) A linguagem verbal apresenta termos usados comumente na esfera da mídia impressa, a exemplo de 

matéria de primeira capa. 
 
Assinale a sequência correta. 
a) V, V, F, F 
b) V, F, V, V 
c) F, V, F, F 
d) F, F, V, V 

 


