
 

 

Tarefa 10 professora Vanessa 
 
01. (Fuvest) Examine a capa da revista Superinteressante, publicada em julho de 2019. 
 

 
a) Indique o duplo sentido presente na manchete de capa da revista, explicitando os elementos 

linguísticos utilizados. 
b) Explique como a imagem e o texto se combinam na construção do sentido.  

  
02. (Fuvest) Examine a propaganda. 
 

 
 

a) Considerando o contexto da propaganda, existe alguma relação de sentido entre a imagem estilizada 
dos dedos e as palavras “digital” e “diferença”? Explique. 

b) Sem alterar o modo verbal, reescreva o trecho “Venha para a biometria. Cadastre suas digitais.”, 
passando os verbos para a primeira pessoa do plural e fazendo as modificações necessárias.  
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03. (Fgv)  Examine a seguinte mensagem publicitária de uma empresa do ramo de construção civil: 
 

 
 

a) Tanto a frase quanto a imagem que compõem essa propaganda estão divididas, visualmente, em duas 
partes. Explique resumidamente a relação de sentido que existe entre imagem e frase, em cada uma 
das duas partes. 

b) Identifique algum recurso expressivo, sintático ou semântico, presente na frase do anúncio.  
  
04. (Fuvest) Um restaurante, cujo nome foi substituído por Y, divulgou, no ano de 2015, os seguintes 

anúncios: 

 
 

a) Na redação do anúncio II, evitou-se um erro gramatical que aparece no anúncio I. De que erro se 
trata? Explique. 

b) Tendo em vista o caráter publicitário dos textos, com que finalidade foi usada, em ambos os anúncios, 
a forma “pra”, em lugar de “para”?  
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

Examine este anúncio de uma instituição financeira, cujo nome foi substituído por X, para responder às 
questões a seguir. 
 

 
 
05. (Fuvest) Compare os diversos elementos que compõem o anúncio e atenda ao que se pede. 

a) Considerando o contexto do anúncio, existe alguma relação de sentido entre a imagem e o slogan “É 
DIFERENTE QUANDO VOCÊ CONHECE”? Explique. 

b) A inclusão, no anúncio, dos ícones e algarismos que precedem o texto escrito tem alguma finalidade 
comunicativa? Explique.  

  
06. (Fuvest)  Leia a seguinte mensagem publicitária de uma empresa da área de logística: 

 
A gente anda na linha para levar sua empresa mais longe  
Mudamos o jeito de transportar contêineres no Brasil e Mercosul. Através do modal ferroviário, oferecemos 
soluções logísticas econômicas, seguras e sustentáveis.  
 
a) Visando a obter maior expressividade, recorre-se, no título da mensagem, ao emprego de expressão 

com duplo sentido. Indique essa expressão e explique sucintamente.  
b) Segundo o anúncio, uma das vantagens do produto (transporte ferroviário) nele oferecido é o fato de 

esse produto ser “sustentável”. Cite um motivo que justifique tal afirmação.   
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07. (Ufes)   

 
 

Explique o sentido de “estrela” no contexto do outdoor.  
  
08. (Fuvest)  Examine a seguinte matéria jornalística:  
  

Sem-teto usa topo de pontos de ônibus em SP como cama  
  
Às 9h desta segunda (17), ninguém dormia no ponto de ônibus da rua Augusta com a Caio Prado. Ninguém 
a não ser João Paulo Silva, 42, que chegava à oitava hora de sono em cima da parada de coletivos.  
 

 
 
“Eu sempre durmo em cima desses pontos novos. É gostoso. O teto tem um vidro e uma tela embaixo, 
então não dá medo de que quebre. É só colocar um cobertor embaixo, pra ficar menos duro, e ninguém te 
incomoda”, disse Silva depois de acordar e descer da estrutura. No dia, entretanto, ele estava sem a 
coberta, “por causa do calor de matar”.  
Por não ter trabalho em local fixo (“Cato lata, ajudo numa empresa de carreto. Faço o que dá”), ele varia o 
local de pouso. “Às vezes é aqui no centro, já dormi em Pinheiros e até em Santana. Mas é sempre nos 
pontos, porque eu não vou dormir na rua”.  

www1.folha.uol.com.br, 19/03/2014. Adaptado.  
  
a) Qual é o efeito de sentido produzido pela associação dos elementos visuais e verbais presentes na 

imagem acima? Explique.  
b) O vocábulo “pra”, presente nas declarações atribuídas a João Paulo Silva, é próprio da língua falada 

corrente e informal. Cite mais dois exemplos de elementos linguísticos com essa mesma característica, 
também presentes nessas declarações.   
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09. (Unicamp)  Leia a propaganda (adaptada) da Fundação SOS Mata Atlântica reproduzida abaixo e responda 
às questões propostas. 

 

 
 

a) Há no texto uma expressão de duplo sentido sobre a qual o apelo da propaganda é construído. 
Transcreva tal expressão e explique os dois sentidos que ela pode ter. 

b) Há também uma ironia no texto da propaganda, que contribui para o seu efeito reivindicativo, 
expressa no enunciado: “Aproveita enquanto tem água.” Explique a ironia contida no enunciado e a 
maneira como ele se relaciona aos elementos visuais presentes no cartaz.  

  
10. (Fgv)  Leia estas frases: 

 
I. Mandou, chegou. 

(Slogan publicitário de uma empresa de serviço de encomenda expressa) 
 
II. Vim, vi, venci. 

(Tradução de uma frase latina, atribuída ao general e cônsul romano Júlio César) 
 
a) A ordem dos verbos, nas duas frases, é aleatória ou é determinada por algum fator específico? 

Explique. 
b) Transcreva essas frases, unindo as orações que compõem cada uma delas mediante o emprego das 

conjunções adequadas à relação de sentido que nelas se estabelece.  


