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QUESTÃO 1  
 
Desabafo  
Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar: 
esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. Seis recados 
para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou 
nervoso. Estou zangado.  

CARNEIRO, J.E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento). 

 
Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com predomínio, entretanto, 
de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função de linguagem predominante é a emotiva ou 
expressiva, pois  
a) o discurso do enunciador tem como foco o próprio código.     
b) a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito.    
c) o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem.    
d) o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais.    
e) o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação.    
  
QUESTÃO 2 

 
Considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero e o contexto específico do Sistema de Biblioteca da UFG, 
esse cartaz tem função predominantemente  
a) socializadora, contribuindo para a popularização da arte.    
b) sedutora, considerando a leitura como uma obra de arte.    
c) estética, propiciando uma apreciação despretensiosa da obra.    
d) educativa, orientando o comportamento de usuários de um serviço.    
e) contemplativa, evidenciando a importância de artistas internacionais.    
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QUESTÃO 3 

Lusofonia 
rapariga: s.f., fem. de rapaz: mulher nova; moça; menina; (Brasil), meretriz. 
 
Escrevo um poema sobre a rapariga que está sentada 
no café, em frente da chávena de café, enquanto 
alisa os cabelos com a mão. Mas não posso escrever este 
poema sobre essa rapariga porque, no brasil, a palavra 
rapariga não quer dizer o que ela diz em portugal. Então, 
terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, 
a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga 
que alisa os cabelos com a mão, num café de lisboa, não 
fique estragada para sempre quando este poema atravessar o 
atlântico para desembarcar no rio de janeiro. E isto tudo 
sem pensar em áfrica, porque aí lá terei 
de escrever sobre a moça do café, para 
evitar o tom demasiado continental da rapariga, que é 
uma palavra que já me está a pôr com dores 
de cabeça até porque, no fundo, a única coisa que eu queria 
era escrever um poema sobre a rapariga do 
café. A solução, então, é mudar de café, e limitar-me a 
escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se 
pode sentar à mesa porque só servem café ao balcão. 
 

JÚDICE, N. Matéria do Poema. Lisboa: D. Quixote, 2008. 

 
O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela  
a) discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo contemporâneo.    
b) defesa do movimento artístico da pós-modernidade, típico do século XX.    
c) abordagem de temas do cotidiano, em que a arte se volta para assuntos rotineiros.    
d) tematização do fazer artístico, pela discussão do ato de construção da própria obra.    
e) valorização do efeito de estranhamento causado no público, o que faz a obra ser reconhecida.    
 
QUESTÃO 4 
A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo 
 
Resumo: Este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra, 
em imagens de produtos de beleza presentes em comércios do nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de 
estereótipos negativos nessas imagens dissemina um imaginário racista apresentado sob a forma de uma estética racista 
que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos(as) negros(as) na sociedade brasileira. A análise do 
material imagético aponta a desvalorização estética do negro, especialmente da mulher negra, e a idealização da beleza 
e do branqueamento a serem alcançados por meio do uso dos produtos apresentados. O discurso midiático-publicitário 
dos produtos de beleza rememora e legitima a prática de uma ética racista construída e atuante no cotidiano. Frente a 
essa discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo, feito nos diversos espaços sociais, considere o uso de estratégias 
para uma “descolonização estética” que empodere os sujeitos negros por meio de sua valorização estética e 
protagonismo na construção de uma ética da diversidade. 
Palavras-chave: Estética, racismo, mídia, educação, diversidade. 
 

SANT'ANA, J. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Dossiê: trabalho e educação básica. 
Margens Interdisciplinar. Versão digital. Abaetetuba, n. 16. jun. 2017 (adaptado). 

 
O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. 
Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela  
a) impessoalidade, na organização da objetividade das informações, como em “Este artigo tem por finalidade” e 

“Evidencia-se”.     
b) seleção lexical, no desenvolvimento sequencial do texto, como em “imaginário racista” e “estética do negro”.     
c) metaforização, relativa à construção dos sentidos figurados, como nas expressões “descolonização estética” e 

“discurso midiático-publicitário”.     
d) nominalização, produzida por meio de processos derivacionais na formação de palavras, como “inferiorização” e 

“desvalorização”.     
e) adjetivação, organizada para criar uma terminologia antirracista, como em “ética da diversidade” e “descolonização 

estética”.     
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QUESTÃO 5 

 
 
Entre as funções de um cartaz, está a divulgação de campanhas. Para cumprir essa função, as palavras e as imagens 
desse cartaz estão combinadas de maneira a  
a) evidenciar as formas de contágio da tuberculose.    
b) mostrar as formas de tratamento da doença.    
c) discutir os tipos da doença com a população.    
d) alertar a população em relação à tuberculose.    
e) combater os sintomas da tuberculose.     
  
QUESTÃO 6 

 
 
Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz 
estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de  
a) as crianças frequentarem a escola regularmente.    
b) a formação leitora começar na infância.     
c) a alfabetização acontecer na idade certa.    
d) a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado.     
e) as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura.     
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QUESTÃO 7 
 

Canção do vento e da minha vida 

O vento varria as folhas, 
O vento varria os frutos, 
O vento varria as flores... 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De frutos, de flores, de folhas. 
 
[...] 
O vento varria os sonhos 
E varria as amizades... 
O vento varria as mulheres... 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De afetos e de mulheres. 
 
O vento varria os meses 
E varria os teus sorrisos... 
O vento varria tudo! 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De tudo. 

BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967.  

 

10. Predomina no texto a função da linguagem  

a) fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação.    
b) metalinguística, porque há explicação do significado das expressões.    
c) conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação.    
d) referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos reais.    
e) poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto.    
 
QUESTÃO 8 
Pequeno concerto que virou canção  
 
Não, não há por que mentir ou esconder  
A dor que foi maior do que é capaz meu coração  
Não, nem há por que seguir cantando só para explicar  
Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar  
Ah, eu vou voltar pra mim  
Seguir sozinho assim  
Até me consumir ou consumir toda essa dor  
Até sentir de novo o coração capaz de amor  

 
VANDRE. G. Disponível em: http://www.letras.terra.com.br. Acesso em 29 jun. 2011. 

 
Na canção de Geraldo Vandré, tem-se a manifestação da função poética da linguagem, que é percebida na elaboração 
artística e criativa da mensagem, por meio de combinações sonoras e rítmicas. Pela análise do texto, entretanto, 
percebe-se, também, a presença marcante da função emotiva ou expressiva, por meio da qual o emissor  
a) imprime à canção as marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos.    
b) transmite informações objetivas sobre o tema de que trata a canção.    
c) busca persuadir o receptor da canção a adotar um certo comportamento.    
d) procura explicar a própria linguagem que utiliza para construir a canção.    
e) objetiva verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem veiculada.    
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QUESTÃO 9 
 
É água que não acaba mais  
 
Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) apontaram o Aquífero Alter 
do Chão como o maior depósito de água potável do planeta. Com volume estimado em 86 000 quilômetros cúbicos de 
água doce, a reserva subterrânea está localizada sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Essa quantidade de 
água será suficiente para abastecer a população mundial durante 500 anos, diz Milton Matta, geólogo da UFPA. Em 
termos comparativos, Alter do Chão tem quase o dobro do volume de água do Aquífero Guarani (com 45 000 quilômetros 
cúbicos). Até então, Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo, distribuída por Brasa, Argentina, Paraguai e 
Uruguai.  

Época. Nº623. 26 abr. 2010.  
 
Essa notícia, publicada em uma revista de grande circulação, apresenta resultados de uma pesquisa cientifica 
realizada por uma universidade brasileira. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da 
linguagem predomina, porque o autor do texto prioriza  
a) as suas opiniões, baseadas em fatos.    
b) os aspectos objetivos e precisos.    
c) os elementos de persuasão do leitor.    
d) os elementos estéticos na construção do texto.    
e) os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa.    
  
QUESTÃO 10 
Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista; não a prosa de um ficcionista, na qual 
este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do 
cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, olha através da janela e busca fundo em sua 
imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino, ou da véspera, em que, com as suas 
artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar 
que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida 
emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, 
já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. 
 

MORAES, V. Para viver um grande amor: crônicas e poemas. São Paulo: Cia. das Letras, 1991. 

 
Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui  
a) nas diferenças entre o cronista e o ficcionista.    
b) nos elementos que servem de inspiração ao cronista.    
c) nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica.    
d) no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica.    
e) nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica.    
  
 
QUESTÃO 11 
 
14 coisas que você não deve jogar na privada 
Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais difícil obter 
a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos: 
 
- cotonete e fio dental; 
- medicamento e preservativo; 
- óleo de cozinha; 
- ponta de cigarro; 
- poeira de varrição de casa; 
- fio de cabelo e pelo de animais; 
- tinta que não seja à base de água; 
- querosene, gasolina, solvente, tíner.  
 
Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a 
pontos de coleta especiais, que darão a destinação final adequada. 

MORGADO, M.; EMASA. Manual de etiqueta. Planeta Sustentável, jul.-ago. 2013 (adaptado).  
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O texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa da 
linguagem, predomina também nele a função referencial, que busca  
a) despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis que beneficiarão a 

sustentabilidade do planeta.    
b) informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre como fazer o correto 

descarte de alguns dejetos.    
c) transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do autor do texto em 

relação ao planeta.    
d) estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se de que a mensagem sobre ações de 

sustentabilidade está sendo compreendida.    
e) explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos utilizados de forma a proporcionar melhor 

compreensão do texto.    
 
QUESTÃO 12 
 

As atrizes 
 
Naturalmente 
Ela sorria 
Mas não me dava trela 
Trocava a roupa 
Na minha frente 
E ia bailar sem mais aquela 
Escolhia qualquer um 
Lançava olhares 
Debaixo do meu nariz 
Dançava colada 
Em novos pares 
Com um pé atrás 
Com um pé a fim 
Surgiram outras 
Naturalmente 
Sem nem olhar a minha cara 
Tomavam banho 
Na minha frente 
Para sair com outro cara 
Porém nunca me importei 
Com tais amantes 
 
Com tantos filmes 
Na minha mente 
É natural que toda atriz 
Presentemente represente 
Muito para mim 

 
CHICO BUARQUE. Carioca. Rio de Janeiro: Biscoito Fino, 2006 (fragmento). 

 
Na canção, Chico Buarque trabalha uma determinada função da linguagem para marcar a subjetividade do eu lírico ante 
as atrizes que ele admira. A intensidade dessa admiração está marcada em:  
a) “Naturalmente/ Ela sorria/ Mas não me dava trela”.    
b) “Tomavam banho/ Na minha frente/ Para sair com outro cara”.    
c) “Surgiram outras/ Naturalmente/ Sem nem olhar a minha cara”.    
d) “Escolhia qualquer um/ Lançava olhares/ Debaixo do meu nariz”.     
e) “É natural que toda atriz/ Presentemente represente/ Muito para mim”.     
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QUESTÃO 13   

 
 
No texto, o uso da linguagem verbal e não verbal atende à finalidade de  
a) chamar a atenção para o respeito aos sinais de trânsito.     
b) informar os motoristas sobre a segurança dos usuários de ciclovias.     
c) alertar sobre os perigos presentes nas vias urbanas brasileiras.     
d) divulgar a distância permitida entre carros e veículos menores.     
e) propor mudanças de postura por parte de motoristas no trânsito.     
 
QUESTÃO 14  
 
TEXTO I 
Frevo: Dança de rua e de salão, é a grande alucinação do Carnaval pernambucano. Trata-se de uma marcha de ritmo 
frenético, que é a sua característica principal. E a multidão ondulando, nos meneios da dança, fica a ferver. E foi dessa 
ideia de fervura (o povo pronuncia frevura, frever) que se criou o nome frevo. 

CASCUDO, L. C. Dicionário do folclore brasileiro. São Paulo: Global, 2001 (adaptado).  
TEXTO II 

Frevo é Patrimônio Imaterial da Humanidade 
O frevo, ritmo genuinamente pernambucano, agora é do mundo. A música que hipnotiza milhões de foliões e dá o tom 
do Carnaval no estado foi oficialmente reconhecida como Patrimônio material da Humanidade. O anúncio foi feito em 
Paris, nesta quarta-feira, durante cerimônia da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco). 

Disponível em: www.diariodepernambuco.com.br. Acesso em: 14 jun. 2015. 

 
Apesar de abordarem o mesmo tema, os textos I e II diferenciam-se por pertencerem a gêneros que cumprem, 
respectivamente, a função social de  
a) resumir e avaliar.     
b) analisar e reportar.    
c) definir e informar    
d) comentar e explanar.     
e) discutir e conscientizar.   
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QUESTÃO 15  

 
 
A unidade de sentido de um texto se constrói a partir daquilo que é dito, daquilo que não é dito, a partir do modo de 
se dizer, dos motivos, das aparências, do contexto. Nesse sentido, a partir da leitura do anúncio, depreende-se que   
a) a referência à proibição de beber no trânsito é feita a partir da intertextualidade entre a placa de trânsito, que 

normalmente remete à ideia de proibição, tendo ao fundo a imagem de uma garrafa.     
b) a relação estabelecida entre a frase “novo sinal de trânsito” e a parte não verbal permite estabelecer um público-alvo 

específico, ou seja, pessoas envolvidas com o álcool.     
c) o adjetivo “novo”, seguido do substantivo “sinal” empregado no anúncio, remete à ideia de que agora existe uma nova 

placa de trânsito que deve ser respeitada pelos motoristas.     
d) o anúncio tem uma finalidade específica inter-relacionada, nesse caso, à ideia de persuadir as pessoas a não 

consumirem bebidas alcoólicas, pois elas fazem mal à saúde.  
e) a conexão estabelecida entre a placa de trânsito e a imagem da garrafa é construída com o objetivo de evidenciar 

quais são os motivos que levam as pessoas a não ingerirem bebida alcoólica enquanto estão dirigindo.    
 
 
QUESTÃO 16   
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O texto apresentado emprega uma estratégia de argumentação baseada em recursos verbais e não verbais, com a 
intenção de  
a) desaconselhar a ingestão de biscoitos, tachados de “vilões”, inimigos de uma alimentação saudável.    
b) associar a imagem da guloseima a um traço negativo, que se concretiza na utilização do termo “desafio”.    
c) alertar para um problema mundial, como se prevê em “globesidade”, relacionando o açúcar, representado pelo doce, 

a um vilão.    
d) ironizar a importância do problema, por meio do tom dramático da linguagem empregada, como se vê no uso de 

“culpado” e “vilão”.    
e) atestar a redução do consumo de alimentos calóricos, como o biscoito, desencadeada pelas recentes divulgações de 

pesquisas comprobatórias do malefício que eles fazem à saúde.    
 
QUESTÃO 17  

 
 
As propagandas fazem uso de diferentes recursos para garantir o efeito apelativo, isto é, o convencimento do público em 
relação ao que apresentam. O cartaz da campanha promovida pelo Ministério da Saúde utiliza vários recursos, verbais 
e não verbais, como estratégia persuasiva, dentre os quais se destaca  
a) a ligação estabelecida entre as palavras “hábito” e “hemocentro”, explorando a ideia de frequência.    
b) a relação entre a palavra “corrente”, a imagem das pessoas de mãos dadas e a mão estendida ao leitor.    
c) o emprego da expressão “Um grande ato”, despertando a consciência das pessoas para o sentimento de solidariedade.    
d) a apresentação da imagem de pessoas saudáveis, estratégia adequada ao público-alvo da campanha.    
e) a associação entre o grande número de pessoas no cartaz e o número de pessoas que precisam receber sangue em 

nosso país.    
 
QUESTÃO 18  
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A cada verão, o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, traz preocupação para os brasileiros. A charge retrata 
essa situação a que o país está submetido. Considerando os objetivos da charge, sua posição crítica se dá na medida 
em que  
a) compara o mosquito a um esportista.    
b) enfatiza o poder de resistência do inseto.    
c) elege o mosquito como o vilão da saúde.    
d) atribui características humanas ao mosquito.    
e) ignora a gravidade da questão por meio do humor.    
  
QUESTÃO 19  
 

 
 
Essa peça publicitária foi construída relacionando elementos verbais e não verbais. Considerando-se as estratégias 
argumentativas utilizadas pelo seu autor, percebe-se que a linguagem verbal explora, predominantemente, a função 
apelativa da linguagem, pois   
a) imprime no texto a posição pessoal do autor em relação ao lugar descrito, objeto da propaganda.     
b) utiliza o artifício das repetições para manter a atenção do leitor, potencial consumidor de seu produto.     
c) mantém o foco do texto no leitor, pelo emprego repetido de “você”, marca de interlocução.     
d) veicula informações sobre as características físicas do lugar, balneário com grande potencial turístico.     
e) estabelece uma comparação entre a paisagem e uma pintura, artifício geralmente eficaz em propagandas.    
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QUESTÃO 20  

 
 
Conflitos de interação ajudam a promover o efeito de humor. No cartum, o recurso empregado para promover esse 
efeito é a   
a) intertextualidade, sugerida pelos traços identificadores do homem urbano e do homem rural.     
b) ambiguidade, produzida pela interpretação da fala do locutor a partir da variedade do interlocutor.     
c) conotação, atribuidora de sentidos figurados a palavras relativas às ações e aos seres.     
d) negação enfática, elaborada para reforçar o lamento do interlocutor pela perda da estrada.     
e) pergunta retórica, usada pelo motorista para estabelecer interação com o homem do campo.    
  
QUESTÃO 21  
 

 
Anúncios publicitários geralmente fazem uso de elementos verbais e não verbais. Nessa peça publicitária, a imagem, 
que simula um manual, e o texto verbal, que faz uso de uma variedade de língua específica, combinados, pretendem  
a) fazer a gradação de comportamentos e de atitudes em termos da gravidade de efeitos da bebida alcoólica.    
b) aconselhar o leitor da peça publicitária a não “pegar” a namorada do amigo para o “bicho não pegar”.    
c) promover a mudança de comportamento dos jovens em relação ao consumo do álcool e à direção.    
d) demonstrar que a viagem de ônibus ou de táxi é mais segura, independentemente do consumo de álcool.    
e) incentivar a prática da carona em carros de motoristas do sexo feminino.    
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 QUESTÃO 22   

  
 
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.   
 
QUESTÃO 23   
 
Ave a raiva desta noite 
A baita lasca fúria abrupta 
Louca besta vaca solta 
Ruiva luz que contra o dia 
Tanto e tarde madrugada. 
 

LEMINSKI, P. Distraídos venceremos. São Paulo: Brasiliense, 2002 (fragmento). 

 
No texto de Leminski, a linguagem produz efeitos sonoros e jogos de imagens. Esses jogos caracterizam a função 
poética da linguagem, pois  
a) objetivam convencer o leitor a praticar uma determinada ação.    
b) transmitem informações, visando levar o leitor a adotar um determinado comportamento.    
c) visam provocar ruídos para chamar a atenção do leitor.    
d) apresentam uma discussão sobre a própria linguagem, explicando o sentido das palavras.    
e) representam um uso artístico da linguagem, com o objetivo de provocar prazer estético no leitor.    
  
 
 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

QUESTÃO 30  
 
Texto I 
No meio do caminho 
 
No meio do caminho tinha uma pedra 
Tinha uma pedra no meio do caminho 
Tinha uma pedra 
No meio do caminho tinha uma pedra [...]  
 

ANDRADE, C. D. Antologia poética. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2000. (fragmento) 
 
Texto II 
 

 
 
A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que  
a) o texto 1 perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em quadrinho.    
b) o texto 2 pertence ao gênero literário, porque as escolhas linguísticas o tornam uma réplica do texto 1.    
c) a escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-os como pertencentes ao mesmo gênero.    
d) os textos são de gêneros diferentes porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas.    
e) as linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo 

gênero.    
 
QUESTÃO 31   TEXTO I 
 
Criatividade em publicidade: teorias e reflexões 
 
Resumo: O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade: a criatividade. Apesar de aclamada pelos 
departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é, de fato, criativo. A partir 
do resgate teórico, no qual os conceitos são tratados à luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos 
temas. Para elucidar tais questões, é analisada uma campanha impressa da marca XXXX. As reflexões apontam que a 
publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. 
 

DEPEXE, S.D. Travessias: Pesquisas em Educação. Cultura, Linguagem e Artes, n. 2, 2008. 
TEXTO II 
 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

 
 
Os dois textos apresentados versam sobre o tema criatividade. O Texto I é um resumo de caráter científico e o Texto II, 
uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira o Texto II exemplifica o conceito de criatividade 
em publicidade apresentado no Texto l?  
a) Fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos.    
b) Promovendo uma leitura simplista do papel materno em seu trabalho de criar os filhos.    
c) Explorando a polissemia do termo “criação”.    
d) Recorrendo a uma estrutura linguística simples.    
e) Utilizando recursos gráficos diversificados.     
 


