
Aula 11/05 – 7º ano

O texto da campanha comunitária 

e o 

anúncio publicitário

Correção de atividades (P. 215 a 217)

2ª Parte



2ª Parte: 

Correção da atividade

1. Ler o texto das páginas 215
– Português – linguagens
(Cereja);

2. Resolver as questões 01 a 09
(P. 216 e 217) – Observação:
não realizar a questão 10

3. Essas atividades foram
disponibilizadas no site no
dia 11/05, a fim de que
sejam corrigidas no
CADERNO DE REDAÇÃO).



QUESTÃO 04
O texto da campanha comunitária geralmente emprega verbos no modo imperativo, como
participe, ajude, etc. Releia este trecho do texto da campanha lido:

A. Quais são as formas verbais que estão no imperativo, no trecho? A quem elas se dirigem
diretamente.

Resposta completa: As formas verbais são “sintonize-se” e “apague” e se dirigem ao leitor
do anúncio.
B. Qual é o sentido do verbo sintonizar?
Resposta completa: O sentido atribuído é de estar em uma situação de harmonia e
engajamento coletivo, agindo da mesma forma que as demais pessoas.
C. Qual a relação entre o verbo “sintonizar” e a entidade responsável por esse texto de

campanha? Considerando-se essa relação, o sentido desse verbo se altera?
Resposta completa: Como a entidade responsável é uma emissora de rádio, nesse caso, o
verbo assume também o sentido de “regular” a rádio em uma emissora, o que gera um
duplo sentido.

“Sintonize-se com o planeta e apague as luzes por 60 minutos, 
das 20h30 às 21h30



QUESTÃO 05
Observe a imagem da cidade e o texto verbal do centro do anúncio:
A. Entre os adjetivos abaixo, quais poderiam ser empregados para caracterizar a cidade
• pacata
• iluminada
• grande
• deserta
• escura
• populosa

Resposta completa:
Os adjetivos que poderiam caracterizar a cidade são grande, escura e populosa.

B. O que representa o quadrado branco que aparece no centro da imagem?
Resposta completa:

Esse quadro representa um prédio no qual um apartamento ou um escritório encontra-
se com a luz acesa.



C. O texto verbal também estabelece uma contraposição. No quadro
abaixo, há dois grupos de termos retirados do texto. Indique qual faz referência às cores
escuras e qual faz referência ao quadrado branco.

Resposta completa:
O grupo I refere-se às cores escuras e o grupo II refere-se ao quadrado branco.

D. Tendo em vista os sentidos construídos pelo enunciado central e pela imagem indique
quais dos adjetivos abaixo poderiam ser empregados para caracterizar a pessoa que não
participa da campanha.
▪ engajada
▪ omissa
▪ solidária
▪ consciente
▪ inconveniente
▪ indiferente

GRUPO I GRUPO II

1 bilhão de pessoas, luzes apagadas, todo mundo Você, não participar

Resposta completa:
A pessoa que não participa da campanha pode ser 
caracterizada como omissa, inconveniente e 
indiferente.



QUESTÃO 06
Para chamar a atenção do público, os textos da campanha costumam dar grande destaque à
parte visual. Converse com seu professor e com seus colegas e levante hipóteses. De eu
forma o texto verbal e o texto não verbal se complementam a fim de persuadir o
interlocutor a participar dessa campanha.

Resposta completa:
Ao mostrar a imagem de uma cidade toda escura, com exceção de um único ponto, o

anúncio sugere que a não participação na campanha é inconveniente, pois desarmoniza a
cidade. Além disso, a afirmação “Todo mundo vai notar se você não participar” dá a
entender que a pessoa que não aderir à campanha ficará exposta ao julgamento de toda
cidade.



QUESTÃO 07
O texto da campanha comunitária, por procurar convencer as pessoas a aderir à campanha,
pertence ao grupo dos gêneros argumentativos. Por essa razão, ele sempre apresenta
argumentos. No texto lido, funciona como argumento a ideia de que participar da
campanha Hora do Planeta é demonstração de cidadania e de cuidado com o meio
ambiente. Identifique outros argumentos empregados no texto.

Resposta completa:
Entre os outros argumento do texto há: o grande número de pessoas participantes da

campanha (1 bilhão) e a advertência de que não participar da campanha deixa a pessoa
malvista pelas demais.



QUESTÃO 08
A linguagem deve estar sempre de acordo com o gênero e com o perfil do público a que
um texto se destina. Em relação ao texto da campanha lido:
A. Que tipo de variedade linguística foi empregada?
Resposta completa:

Trata-se do uso da norma padrão.

B. Que tipo de público ele pretende atingir?
Resposta completa:

O texto se dirige à sociedade em geral, principalmente àqueles que se preocupam
com as causas ambientais.

C. Por que, no texto verbal, o locutor se dirige diretamente ao leitor, tratando-o por
“você”?

Resposta completa:
Esse tratamento faz com que o locutor se aproxime do leitor e o trate de maneira

pessoa, direta e com força persuasiva.



QUESTÃO 09
A entidade responsável pela campanha Hora do Planeta não é a mesma que é responsável
pelo texto de campanha lido. Que imagem a entidade responsável por esse texto procura
transmitir dela própria, ao se engajar na campanha?
Resposta completa:

Ela quer transmitir a imagem de uma entidade socialmente responsável, que se
preocupa e se envolve com causas como a preservação do meio ambiente, e, por isso,
merece a confiança e a simpatia do público..



QUESTÃO 10
Reúna-se com seus colegas de grupo e, juntos, concluam: quais são as características do
texto da campanha comunitária?
Resposta em itens (nesse caso permitido)

➢ Trata-se de texto argumentativo;

➢ Escrito de forma sucinta, em geral, em cartazes ou folhetos;

➢ Objetiva estimular a população a participar de uma campanha de causas coletivas;

➢ Apresenta argumentos para persuadir o leitor;

➢ Geralmente é constituído de texto verbal e texto não verbal;

➢ Pode ter título ou não;

➢ Possui estrutura variável;

➢ Linguagem normalmente na norma padrão;

➢ Preferência por verbos no imperativo.


