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A força da palavra na publicidade

A palavra tem o poder de criar e destruir,
de  prometer  e  negar,  e  a  publicidade  se  vale
desse  recurso  como  seu  principal  instrumento.
Bolinger [...] destaca que, com o uso de simples
palavras,  a  publicidade  pode  transformar  um
relógio  em  joia,  um  carro  em  símbolo  de
prestígio e um pântano em paraíso tropical.

Assim,  quando  um  congressista  norte-
americano ameaçou processar os fabricantes de
determinados  produtos  por  promessas  não
cumpridas – iniciativa que, aliás, se repetiria no
Brasil -, um publicitário respondeu: “Então será
necessário  processar  todos  os  fabricantes  de
cosméticos  e  perfumes,  pois  eles  vendem  à
mulher um frasco de promessas”.

Por suas propriedades semânticas, o texto
publicitário informa que “O sabonete Palmolive
é feito  com as  mais  finas  essências  de oliva  e
palma” e que “Diet Coke traz o prazer de viver
em forma”.  A palavra deixa de ser meramente
informativa,  e  é  escolhida  em  função  de  sua
força persuasiva, clara ou dissimulada. Seu poder
não  é  simplesmente  o  de  vender  tal  ou  qual
marca,  mas  integrar  o  receptor  à  sociedade  de
consumo.  Pode-se,  eventualmente,  resistir  ao
imperativo  (“compre”),  mas  quase  sempre  se
atende  ao  indicativo.  E  mesmo  que  eu  não
acredite  no  produto,  “creio  na  mensagem
publicitária  que  quer  me  fazer  crer”
[Baudrillard]. Pode-se dizer que é algo parecido
com a crença em Papai Noel: mesmo que não se
acredite no mito, todos o aceitam como símbolo
de amor e proteção.

A  função  persuasiva  na  linguagem
publicitária consiste em tentar mudar a atitude do
receptor.  Para  isso,  ao  elaborar  o  texto,  o
publicitário  leva  em conta  o  receptor  ideal  da
mensagem,  ou  seja,  o  público  para  a  qual  a
mensagem  está  sendo  criada.  O  vocabulário  é
escolhido  no  registro  referente  a  seus  usos.
Tomando por base o vazio interior de cada ser
humano, a mensagem faz ver que falta algo para
completar  a  pessoa:  prestígio,  amor,  sucesso,
lazer, vitória. Para completar esse vazio, utiliza
palavras adequadas, que despertam o desejo de
ser  feliz,  natural  de  cada  ser. Por  meio  das
palavras, o receptor “descobre” o que lhe faltava,
embora logo após a compra sinta a frustração de
permanecer insatisfeito.

  Nelly de Carvalho. Publicidade – A linguagem
da sedução.

                                                    São Paulo: Ática, 1996, p. 18-9.

 Com base no texto, responda às questões que se
seguem.

1ª Questão

De acordo com o texto, qual NÃO é a  principal
função  da publicidade ? 

 ( a ) Convencer.. 
 ( b )  Informar .
 ( c )  Persuadir .
 ( d )   Seduzir.

2ª Questão

Assim que anuncia um produto,  uma empresa,
na verdade, pretende 

 ( a ) conscientizar  o  consumidor  sobre  a
qualidade desse produto.

(b)  informar  com  precisão  o  consumidor  da
necessidade e a vantagem de usar  esse produto.

(c) explicar ao consumidor como é   necessário,
no  cotidiano, esse produto para ele. 

(d) persuadir o consumidor das vantagens e da
qualidade  que esse  produto oferece.

3ª Questão

O  modo  como  é  normalmente  construída  e
apresentada uma mensagem publicitária a quem
essa mensagem é endereçada visa, normalmente,
a 

 ( a ) seduzir essa pessoa e fazê-la adquirir.
 ( b ) convencer essa pessoa a fazê-la refletir.
 ( c )impressionar essa pessoa e fazê-la pensar.
 ( d ) afetar essa pessoa e fazê-la poupar.



4ª Questão

Na   escolha  das  palavras  da  linguagem
publicitária,  busca-se  um  auxílio  no  modo de
conquistar  o consumidor, visto que 
 
 ( a )o  induz  a    ter  uma  boa  percepção  no

momento de decidir.
 ( b ) não  interfere  na  sua  vontade,  tampouco

exerce alguma espécie de  influência sobre
ele.

 ( c )procura dar ao consumidor  a ideia de que
falta algo que se completará com a produto
que ele adquirir.

 ( d ) deixa  o  consumidor  à  vontade,  buscando
mostrar  somente  a melhor qualidade de um
produto sobre outro.

 5ª Questão

Apesar das palavras que seduzem,  o fato   é que
o consumidor

 ( a )julga  que encontra o que lhe falta ;contudo,
depois,  acaba se frustrando.

 ( b )  acha   que  acertou  na  compra  e  sai
satisfeito.

 ( c )fica  frustrado  porque  encontrou  o  que
desejava.

 ( d ) fica  contente  já que o produto não atendeu
aos seus anseios.

6ª Questão 

(...)  o  receptor  “descobre”  o  que  lhe  faltava,
embora logo após a compra sinta a frustração
de permanecer insatisfeito.

Nessa  passagem,  a  palavra  destacada  está
INCORRETAMENTE substituída na  opção: 

 ( a ) o  receptor  “descobre”  o  que  lhe
faltava,  ainda  que  logo  após  a  compra  sinta  a
frustração de permanecer insatisfeito. 
 ( b ) o  receptor  “descobre”  o  que  lhe
faltava, mesmo que  logo após a compra sinta a
frustração de permanecer insatisfeito.
 ( c ) o  receptor  “descobre”  o  que  lhe
faltava,  desde que  logo após a compra sinta a
frustração de permanecer insatisfeito.
 ( d ) o  receptor  “descobre”  o  que  lhe
faltava, por mais que  logo após a compra sinta a
frustração de permanecer insatisfeito.

7ª Questão 

A palavra tem o poder de  criar e  destruir,  de
prometer e negar (...)  

As duas palavras destacadas  e ligadas por   e
estabelecem um a relação  de

 ( a )paronímia. .
 ( b ) antonímia.
 ( c )sinonímia.
 ( d ) homonímia.

8ª Questão 

O texto  NÃO  afirma que a publicidade

 ( a )busca  criar fantasias e iludir.
 ( b ) procura dissimular.
 ( c )tenta seduzir o consumidor.
 ( d ) busca  conscientizar o  consumidor. 



9ª Questão

Por meio das palavras, o receptor “descobre” o
que lhe faltava (...)

 Assinale  a opção em que a palavra sublinhada
está CORRETAMENTE  substituída. 

 ( a )Mediante as palavras, o receptor “descobre”
o que lhe faltava (...) 

 ( b ) (...)Diante das  palavras,  o  receptor
“descobre” o que lhe faltava (...) 

 ( c )(...)Perante  as  palavras, o  receptor
“descobre” o que lhe faltava(...) 

 ( d ) Ante  as  palavras,  o  receptor
“descobre” o que lhe faltava(…)

10ª Questão 

Assinale a opção em que as palavras sublinhadas
são   um  substantivo e  um adjetivo,
respectivamente.

 ( a ) (...)  e  a publicidade se  vale  desse
recurso  como  seu principal  instrumento
(...)

 ( b ) Assim,  quando  um  congressista
norte-americano  ameaçou  processar  os
fabricantes de determinados produtos (...)

 ( c ) A  função persuasiva na  linguagem
publicitária consiste  em  tentar  mudar  a
atitude do receptor.(...)

 ( d ) “O sabonete Palmolive é feito com as
mais finas essências de oliva e palma”(...) 

11ª Questão 

Assinale a opção em que há uma   forma verbal
no modo   subjuntivo.

 ( a )Assim,  quando  um  congressista  norte-
americano  ameaçou  processar  os
fabricantes  de  determinados  produtos  por
promessas não cumpridas (...)

 ( b )  Para  completar  esse  vazio,  utiliza
palavras  adequadas,  que  despertam  o
desejo de ser feliz, natural de cada ser.

 ( c )(...)  Então  será necessário processar todos
os fabricantes de cosméticos e perfumes (...)

 ( d ) Pode-se dizer que é algo parecido com a
crença em Papai Noel: mesmo que não se
acredite no mito, todos o aceitam  (...).

12ª Questão 

Assinale a opção em que a expressão sublinhada
é um objeto indireto.

 ( a )(...)Assim,  quando  um  congressista  norte-
americano  ameaçou  processar  os
fabricantes de determinados produtos (...)

 ( b ) (...)  mesmo que não se acredite  no mito,
todos  o aceitam como símbolo de amor e
proteção.

 ( c )(…) resistir ao imperativo (“compre”), mas
quase sempre se atende ao indicativo.

 ( d ) Para completar esse vazio, utiliza palavras
adequadas  que despertam o desejo  de ser
feliz. 

13ª Questão   

 Para isso,  ao elaborar o texto,  o publicitário
leva em conta (…)

Assinale a opção em que  a expressão sublinhada
está  corretamente substituída.
 
 ( a )Para isso, se elabora o texto, o publicitário

leva em conta (...)
 ( b ) Para  isso,  como  elabora  o  texto,  o

publicitário leva em conta (...)
 ( c )Para  isso,  quando  elabora  o  texto,  o

publicitário leva em conta,(...)
 ( d ) Para isso, porque  elabora o texto, o

publicitário leva em conta (...)

14ª Questão  

Por meio de palavras, o receptor descobre o que
lhe faltava (...)

A expressão sublinhada está se referindo

 ( a ) ao cliente consumidor  .
 ( b ) à mensagem publicitária.
 ( c )ao  profissional publicitário.
 ( d ) ao veículo de comunicação.



15ª Questão 

Por suas  propriedades  semânticas,  o  texto
publicitário informa que(...)

Assinale a opção em que a expressão sublinhada
NÃO está corretamente substituída.

 ( a )Em razão de suas propriedades semânticas,
o texto publicitário informa que(...)

 ( b ) Por  causa  de   suas  propriedades
semânticas, o texto publicitário informa que
(...)

 ( c ) Em  virtude  de   suas  propriedades
semânticas, o texto publicitário informa que
(...)

 ( d ) (...) Em função de  suas propriedades
semânticas,  o  texto  publicitário  informa
que(...)

16ª Questão

Assinale a opção em que há uma forma verbal
que se encontra voz  passiva.

 ( a )Então  será necessário  processar  todos  os
fabricantes de cosméticos e perfumes (...)

 ( b ) Por  meio  das  palavras,  o  receptor
“descobre” o que lhe faltava,  embora logo
após  a  compra  sinta  a  frustração  de
permanecer insatisfeito.

 ( c )O  vocabulário é  escolhido no  registro
referente a seus usos.

 ( d ) (...)  Para  completar  esse  vazio,  utiliza
palavras  adequadas,  que  despertam  o
desejo de ser feliz, natural de cada ser.

17ª Questão 

Assinale a opção em que a expressão sublinhada
é o sujeito da oração.

 ( a )(...)   Por  meio  das  palavras,  o  receptor
“descobre” o que lhe faltava,  embora logo
após  a  compra  sinta a  frustração de
permanecer insatisfeito

 ( b ) (...)  o  texto  publicitário informa  que  “O
sabonete  palmolive é  feito  com  as  mais
finas essências de oliva e palma” 

 ( c ) A  função  persuasiva  na  linguagem
publicitária  consiste  em  tentar  mudar  a
atitude do receptor  .  

 ( d ) Para completar esse vazio, utiliza palavras
adequadas, que despertam o desejo de ser
feliz(...)

18ª Questão

Assinale a opção em que a palavra sublinhada é
um pronome indefinido.

 ( a )Assim,  quando  um congressista  norte-
americano ameaçou processar(...) 

 ( b ) O  vocabulário  é  escolhido  no  registro
referente a seus usos..

 ( c )Por  meio  das  palavras,  o  receptor
“descobre”  o  que lhe  faltava sua
sabedoria.

 ( d )     Todos    o  aceitam como símbolo de
amor e proteção.

 19ª Questão

Assinale a opção em que o termo  sublinhado  é
uma forma verbal a no infinitivo..

 ( a )(...)  “creio  na  mensagem publicitária  que
quer me fazer crer” (...)

 ( b ) A palavra tem poder de criar e destruir
 ( c ) Para  isso,  ao  elaborar o  texto,  o

publicitário leva em conta o receptor ideal
da mensagem,(...)

 ( d ) (...)  utiliza  palavras  adequadas,  que
despertam o desejo de ser feliz, natural de
cada ser.



20ª Questão

Assinale a opção em que a palavra sublinhada é
acentuada por um a regra diferente das demais
palavras.

 ( a ) por  promessas  não  cumpridas  –
iniciativa que, aliás, se repetiria no Brasil.

 ( b ) a  publicidade  pode  transformar  um
relógio em  joia,  um  carro  em  símbolo  de
prestígio e um pântano em paraíso tropical.

 
 ( c ) (...),  o  publicitário  leva  em conta  o

receptor  ideal  da  mensagem,  ou  seja,  o
público para a qual a mensagem está sendo
criada.

 ( d )  (…)    embora  logo  após a  compra
sinta a frustração de permanecer insatisfeito.
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21ª Questão

Marta e Cláudia desejam comprar cada uma um
vidro com 1 kg de polpa de açaí para fazer suco.
Ambas  têm  alguma  quantia  em  dinheiro,  mas
não  o  suficiente  para  comprá-lo.  Para  Marta,
faltam R$ 6,20,  enquanto  para  Cláudia,  faltam
apenas  R$  0,02.  Elas  decidiram  juntar  as
quantias que possuem, mas descobriram que isso
ainda não é suficiente para comprar um vidro da
polpa de açaí. Nessa situação, conclui-se que o
preço dessa mercadoria é igual a 

(A) R$ 6,18.
(B) R$ 6,20.
(C) R$ 6,21.
(D) R$ 6,22.

22ª Questão

Numa 6ª feira, após o trabalho, um grupo de sete
amigos foi jantar num restaurante e comemorar o
aniversário  de  um deles.  Nesse  restaurante,  ao
valor consumido é acrescentado 10% de gorjeta
para o garçom,  sendo esta  parcela  opcional.  O
grupo  pagou  por  toda  a  despesa  R$  308,00,
incluindo  a  gorjeta,  e  a  conta  foi  dividida
igualmente pelos amigos. A parcela do garçom
paga por cada amigo, nessa conta, foi de

(A) R$ 4,00.
(B) R$ 4,40.
(C) R$ 5,00.
(D) R$ 5,40.

23ª Questão

Os  catetos  de  um  triângulo  retângulo  medem
20cm e 25cm. Então,  o perímetro do triângulo
cujos vértices são os pontos médios dos lados do
primeiro triângulo é de, aproximadamente,

(A) 24,9 cm.
(B) 27,7 cm.
(C) 32,3 cm.
(D) 38,5 cm.



24ª Questão

O  resultado  de  uma  pesquisa  feita  pela
Confederação  Nacional  de  Agricultura  (CNA)
sobre  a  produtividade  de  mil  famílias  em
assentamentos é apresentado no gráfico abaixo.

Quantas,  dentre  as  famílias  pesquisadas,
produzem, pelo menos,  o suficiente  para o seu
consumo? 

(A) 250.
(B) 330.
(C) 370.
(D) 520.

25ª Questão

Para  revestir  externamente  quatro  caixas  com
faces retangulares, um agente usou seis folhas de
papel adesivo, sem sobras e sem sobreposição do
papel. No mês seguinte, o agente recebeu outras
seis  caixas  com  faces  retangulares.  O  agente
verificou  que  as  medidas  lineares  das  novas
caixas correspondem, respectivamente, ao dobro
das medidas lineares das caixas anteriores. Dessa
forma, o total de folhas de papel adesivo, iguais
às  anteriores,  que  o  agente  deverá  usar  para
revestir  essas  novas  caixas,  como  fez  com  as
primeiras, é igual a 

(A) 9.
(B) 12.
(C) 24.
(D) 36.



26ª Questão

Durante  uma  campanha  de  vacinação  em uma
determinada cidade, 5 postos de saúde receberam
a mesma quantidade de seringas descartáveis. As
frações do total  de seringas utilizadas por cada
um  dos  postos,  nos  dois  primeiros  dias  de
vacinação, estão representadas nas alternativas a
seguir.  Assinale  a  que  se  refere  ao  posto  que
utilizou o maior número de seringas.

Posto 1 Posto 2 Posto 3 Posto 4

4/7 5/9 3/4 3/5

(A) Posto 1.
(B) Posto 2.
(C) Posto 3.
(D) Posto 4.

27ª Questão

Para  atrair  novos  clientes,  uma  empresa  de
telefonia móvel oferece,  durante 6 meses, 25%
de desconto no valor total da conta a quem optar
por  planos  “pós-pagos”.  João  aproveitou  a
promoção  e,  em  abril,  recebeu  R$  42,20  de
desconto. Quanto João pagou pelo uso do celular
em abril? 

(A) R$ 126,60.
(B) R$ 148,20.
(C) R$ 168,80.
(D) R$ 188,40.

28ª Questão

Um  levantamento  feito  numa  frota  de
automóveis constatou que um terço deles foram
fabricados  em  2008,  25%  em  2009  e  os  20
restantes  em  2010.  O  número  total  de
automóveis dessa frota é igual a

(A) 42.
(B) 44.
(C) 46.
(D) 48.



29ª Questão

Certo  dia,  a  razão  entre  o  número  de
funcionários  que  faltaram  na  empresa  e  o
número de funcionários que foram trabalhar era
de  2/7  .  Sabendo-se  que  nesse  dia  faltaram  8
funcionários,  então,  o  total  de  funcionários  da
empresa, nesse dia, era 

(A) 36.
(B) 34.
(C) 32.
(D) 30.

30ª Questão

Fernando  e  Leonardo  estão  começando  uma
coleção de bolinhas de gude. Sabe-se que juntos
os  dois  possuem  12  bolinhas  e  que  Fernando
possui  um número maior  do  que  Leonardo.  O
produto  dos  valores  que  cada  um  tem
individualmente  resulta  em  35.  Dadas  as
assertivas referentes ao texto:

I. a quantidade de bolinhas de Fernando é 40%
maior que a de Leonardo.
II. a quantidade de bolinhas de Leonardo é 40%
menor que a de Fernando.
III. se Fernando der 1 bolinha a Leonardo, ambos
ficarão com a mesma quantidade.
IV.  Leonardo  possui  5/7  da  quantidade  de
bolinhas de Fernando.

Assim, estão corretos os itens:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) II e III apenas.

31ª Questão

Gustavo  foi  ao  shopping  no  sábado  e  já  na
primeira  loja  em  que  entrou,  gastou  50%  do
dinheiro  que  possuía.  Na  segunda  loja,  gastou
25% do que sobrou e ainda restaram R$45,00.
Quanto Gustavo levou ao shopping? 

(A) R$180,00.
(B) R$150,00.
(C) R$120,00.
(D) R$ 90,00.



32ª Questão

Um livro de ensino médio tem 262 páginas. Os
exercícios  estão  dispostos  nas  páginas
numeradas com múltiplos de 5 e as soluções dos
exercícios estão dispostas nas páginas numeradas
com múltiplos  de 13.  O número de folhas  que
não figuram exercícios ou soluções é de: 

(A) 32.
(B) 67.
(C) 124.
(D) 190.

33ª Questão

Quando se utilizam tijolos comuns que medem
4x9x19  cm,  e  considerando  uma  junta  de
assentamento de 1 cm, a quantidade necessária
desses  tijolos  para  o  reparo  de  uma alvenaria,
que tem 12 cm de espessura num trecho com 2
metros de altura e 3 metros de largura, será de

(A) 300.
(B) 400.
(C) 500.
(D) 600.

34ª Questão

Um artigo  está  a  venda por  R$ 32,50.  Caso o
produto  seja  vendido  por  esse  preço,  o
comerciante contabilizará um lucro bruto de 30%
sobre  o  preço  de  custo  do  produto.  Caso  o
produto  não  seja  vendido  em  uma  semana,  o
comerciante passará a oferecê-lo com desconto.
O maior número inteiro de desconto percentual
no  preço  de  venda  que  o  comerciante  pode
praticar  para  que  a  venda  seja  realizada  com
lucro bruto de, pelo menos, 10% sobre o preço
de custo é igual a 

(A) 20.
(B) 15.
(C) 12.
(D) 10.



35ª Questão

Um cilindro circular reto possui altura igual ao
raio de sua base. Se a razão entre o volume do
cilindro, dado em m³, e a sua área total, dada em
m², é igual  a 2 metros,  então a área lateral  do
cilindro é igual a

(A) 128π m².
(B) 64π m².
(C) 48π m².
(D) 32π m².

36ª Questão

Em  geometria  plana,  o  polígono  regular  que
possui 100 lados se chama

(A) heptágono.
(B) decágono.
(C) ceneágono.
(D) hectágono.

37ª Questão

O quociente  da  divisão  1,75 ÷ 0,3 é  5,8,  com
aproximação  de  uma  casa  decimal.  Para  esse
quociente, o resto dessa divisão é igual a 

(A) 1,0.
(B) 0,1.
(C) 0,01.
(D) 0,001.

38ª Questão

O polígono  abaixo  é  um octógono  e  possui  8
vértices, identificados pelas letras A, B, C, D, E,
F, G e H.

Se forem traçados os segmentos BD e BE, esse
octógono  será  dividido  em 3  polígonos.  Esses
polígonos serão 

(A) três quadriláteros.
(B) dois triângulos e um quadrilátero.
(C) dois triângulos e um pentágono.
(D) dois triângulos e um hexágono.



39ª Questão

Um fazendeiro comprou máquinas agrícolas por
R$ 625.000,00, incluindo 25% das despesas com
transporte  e  montagem.  O  valor  das  máquinas
agrícolas sem as despesas seria de

(A) R$ 468.750,00.
(B) R$ 475.000,00.
(C) R$ 500.000,00.
(D) R$ 550.000,00.

40ª Questão

Júlio  fez  um  orçamento  de  três  serviços  que
realizará  em  uma  oficina  da  cidade.  Por  ser
cliente antigo, o gerente da oficina concedeu-lhe
os  seguintes  descontos:  20%  na  lavagem
completa, 10% na troca de óleo e 5% na troca do
filtro de ar. Na tabela a seguir, estão registrados
os  valores  pagos  por  Júlio,  já  considerados  os
descontos.

Serviços Valores

Lavagem completa R$ 48,00

Troca de óleo R$ 135,00

Troca do filtro de ar R$ 38,00

O valor total economizado por Júlio foi

(A) R$ 25,00.
(B) R$ 27,00.
(C) R$ 29,00.
(D) R$ 31,00.


