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01. No conto Missa do Galo, de Machado de Assis, a expressão “ir ao teatro” signifi ca “ir encontrar-se com a amante”. Reconhecendo 
esse recurso linguístico como estratégia de persuasão, vê-se que o eufemismo usado signifi ca suavizar uma transgressão matrimonial.

Resposta: E

02. No anúncio em questão, nota-se que o destaque que se dá a expressão “consulte o aéreo” tem por objetivo alertar os leitores de que 
as passagens aéreas não fazem parte do roteiro de viagem, diferentemente do que ocorre com os pacotes apresentados anteriormente.

Resposta: C

03. No anúncio, o autor visa à mudança de hábito do leitor. Como se pode notar, o anúncio sobre a Floresta Amazônica procura levar o 
público-alvo a conscientizar-se da importância de se preservar essa fl oresta, pois todos dependem dela para viver. Veja que o anúncio 
faz uso de texto verbal e não verbal, a fi m de chamar atenção para a necessidade de protegê-la.

Resposta: E

04. Como se sabe, o texto publicitário funde textos verbais e não verbais na intenção de persuadir o leitor. Na peça específi ca desta questão, 
fi ca claro que o objetivo do autor é estimular os publicitários a se inscreverem no Festival Brasileiro de Publicidade de 2011.

Resposta: E

05. Todo texto publicitário faz uso de estratégias de persuasão – sedução, comoção, intimidação, chantagem etc. – para atingir seu 
objetivo: fazer com que o leitor mude seu comportamento. Na peça publicitária desta questão, a estratégia utilizada foi a busca de 
interação com o leitor, que dá no texto por meio de perguntas diretas, tais como: “Você já foi chamado de nerd? (...) É louco por 
novas tecnologias?”

Resposta: B 
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