
 

 

Tarefa 10 professora Vanessa 
 
Gabarito:   
 
01.  

a) A presença de uma vírgula a separar a palavra “paranoia”, termo que caracteriza determinados 
distúrbios psíquicos, sugere a presença do verbo “para”, associado ao vocativo “noia”. Como se trata 
de uma edição voltada para um circuito específico da psicologia e psiquiatria, infere-se que se trata de 
uma estratégia de conscientização da necessidade de tratamento para as pessoas que sofrem desse 
tipo de doença.  

b) A imagem de uma mulher com cabelos revoltos e sentada em um sofá em situação de desalento e 
confusão emocional coaduna-se com a frase do texto que alerta para a necessidade de tratamento 
terapêutico como forma de enfrentar transtornos afetivos ou mentais.   

 
02.  

a) Sim, existe relação de sentido entre a imagem e as palavras “digital” e “diferença”. A imagem dos 
rostos que encabeçam os dedos revelam a diversidade do semblante de cada ser humano, 
característica que se apresenta também no desenho das impressões digitais de cada um. A 
propaganda, que pretende esclarecer as pessoas sobre a importância da biometria como fator de 
segurança para o processo eleitoral, amplia o significado da palavra “diferença” ao associar o termo à 
melhoria do processo por garantir que ninguém votará no lugar de outro. 

b) Mantendo os verbos no modo imperativo na primeira pessoa do plural, a frase apresentaria a seguinte 
configuração: “Venhamos para a biometria. Cadastremos nossas digitais.”   

 
03.  

a) O anúncio faz uso de uma fotografia e de um desenho. A fotografia representa a realidade e o desenho 
representa o projeto, ou seja, a fotografia e o desenho representam duas coisas distintas, apesar da 
correlação imagética que há entre elas: a realidade (a fotografia) e o projeto (o desenho) que também 
pode ser entendido como um sonho, algo que se almeja construir. O slogan da campanha está escrito 
em letra de mão quando em cima do desenho, representando o projeto; em letra de tipografia quando 
está sobre a fotografia, que representa a realidade que “saiu do papel”.  
A ideia do anúncio é vender os serviços de alguma grande construtora, através da dicotomia sonho e 
realidade. 

b) A palavra “papel” adquire o sentido de “trabalho” ou “função” na primeira ocorrência e, na segunda, de 
material que serve de suporte ao desenho. Além da polissemia do termo, o quiasmo, figura de 
linguagem que resulta da disposição cruzada de elementos, reforça a expressividade do anúncio.   

 
04.  

a) A expressão “A 10 anos” do primeiro anúncio é incorreta, pois, na indicação de tempo decorrido, deve 
usar-se o verbo “haver”. Para atender aos requisitos da norma culta da língua, deveria ser substituída 
por “Há dez anos”. 

b) “Pra” aparece em dicionários, inclusivamente no vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de 
Letras, como sendo a forma reduzida da preposição “para”. Pode ser utilizada na linguagem falada e 
em alguns tipos de textos informais, como recurso de frases publicitárias em que se pretende enfatizar 
a aproximação do emissor com o receptor da mensagem.   

 
05.  

a) Sim, pois a pegada de um sapato, usado normalmente por funcionários de empresas comerciais e 
financeiras, sobre uma área que remete a uma plantação de soja permite inferir que o anúncio destaca 
a importância da aproximação dessas empresas com a realidade do meio em que o cliente desenvolve 
as suas atividades.  

b) Os ícones e os algarismos informam a posição geográfica exata do campo de soja a que se refere o 
texto. Assim, através dessa inclusão, associa-se facilmente a precisão do local com a eficiência da 
empresa baseada no conhecimento rigoroso da realidade do negócio.   

 
06.  

a) Para maior expressividade a palavra linha traz uma ambiguidade bastante pertinente, mencionando a 
expressão andar na linha que quer dizer fazer tudo de maneira correta e a ideia de linha de trem, já 
que a empresa oferece transportes em containers via férrea. 

b) Hoje sustentável ganhou um significado a mais, quer dizer de toda forma de trabalho que não 
prejudica o meio ambiente, o que acontece com os trens, eles não poluem o ar como outros meios de 
transporte e também são mais baratos.   
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07. No contexto do outdoor, estrela é algo de destaque e recai sobre um dos produtos da natureza, o aipo, 
alimento muito utilizado como tempero na mesa de muitos brasileiros. É tão especial que vai levar o 
consumidor aos céus. Ganha esse sentido metafórico especialmente como resultado do cruzamento de 
“aipo” com “auto” na associação e reorganização do título da obra “O auto da compadecida”, de Ariano 
Suassuna.   

 
08.  

a) Estamos diante de uma contradição e, por conseguinte, de uma ironia. Diante desta imagem, nossos 
olhos sentem um estranhamento imediato fruto do contraste produzido pela palavra escrita em letras 
garrafais e tomando boa parte do anúncio: CONFORTO. Em cima, com custo, percebemos a existência 
de um homem deitado. Abaixo do homem um anúncio imenso. O efeito de sentido é produzido pelo 
contraste gerador da ironia presente entre a palavra CONFORTO e um homem dormindo ao relento, 
em um lugar que não foi feito para isso. A posição toda torta do homem enquanto dorme colide com a 
segurança e a beleza escritas também no anúncio, outro contraste que levará à ironia. 
Refletido pelo vidro, no canto à esquerda, há um outro homem, que também parece maltrapilho, e que 
parece estar se penteando e utilizando o vidro do ponto de ônibus para sua toalete, o que também 
remete à beleza expressa na mensagem escrita do anúncio. Uma ironia produzida pela própria 
realidade. 

b) (...) ninguém te incomoda (...) O pronome te usado com o sentido de você ou do oblíquo o faz parte 
do coloquial brasileiro. 
(...) por causa do calor de matar (...) expressão hiperbólica usada informalmente.   

 
09.  

a) Trata-se da expressão “Lavar as mãos” que pode ser interpretada no seu sentido literal, limpar as 
mãos com água, ou no sentido conotativo, não assumir responsabilidades. 

b) A imagem de uma torneira que verte uma gota de água “alimentada” pelas árvores enfileiradas sobre 
o cano a que está ligada sugere uma relação intrínseca entre o consumo dos recursos hídricos e a 
devastação da Mata Atlântica. Assim, a frase “Aproveita enquanto tem água” é irônica, pois alude à 
possibilidade de escassez de água até para lavar as mãos, se não se tomarem iniciativas que impeçam 
o desmatamento.   

 
10.  

a) Em ambos os casos, as frase são constituídas de orações assindéticas que sugerem a rapidez das 
ações efetuadas pelo sujeito de cada uma. Na primeira frase, a ação de chegar é quase simultânea à 
de mandar e, na segunda, o ato de vencer é quase imediato ao de vir e ver. 

b) [I] Assim que mandou, chegou. 
[II] Mal vim, logo vi e venci.   

 


