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Hapiness 

http://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk
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Publicidade;

Propaganda.
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Slide meramente ilustrativo para pedir que vocês prestem 
MUITA atenção no que virá na sequência.
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Apresentação em linguagem mista, com elementos verbais e não verbais;

Linguagem persuasiva, voltada à despertar reações no público;

Adequação da linguagem às características do público-alvo;

Uso de verbos no imperativo;

Uso de recursos estilísticos como figuras de linguagem, jogos de palavras, etc.;

Estrutura variável, mas com a presença comum de frases de impacto, slogan e nome da 
marca/produto.



13

Gostou das nossas dicas?!

Agora queremos saber o que vocês acham da publicidade dos Bikinis Nahiara.
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Agora que a gente já 
teorizou bastante, bora 

dar uma praticada?
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Questão retirada do livro Enlaces 1
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A mensagem correta dada pela propaganda sobre o uso das pilhas domésticas é:

(A) Não use pilhas que contaminem o meio ambiente.

(B) Não retire as pilhas do lixo, pois você pode se contaminar.

(C) Não jogue pilhas usadas fora, elas contaminam o ambiente.

(D) Não coloque pilhas velhas no lixo comum, elas são tóxicas.

(E) Não armazene pilhas usadas, a prefeitura agradece a iniciativa.
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Questão retirada do livro Enlaces 2
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O jogo de palavras usados tem como objetivo:

(A) Manter as pessoas informadas sobre as ações promovidas no Dia Nacional da 
Nutrição.

(B) Despertar a curiosidade das pessoas para os benefícios dos produtos que são 
consumidos.

(C) Comunicar às pessoas sobre os riscos da falta de informações dos rótulos dos 
produtos.

(D) Estimular o hábito de conhecer os componentes dos produtos consumidos.

(E) Criticar a falta de informação das pessoas que comem qualquer alimento sem 
cuidados.
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Questão retirada do livro Enlaces 3
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A intencionalidade usada no cartaz ao fazer uso da palavra sensaciones tem como objetivo 
demonstrar que

(A) as pessoas consomem álcool buscando ter sensações de prazer cada vez mais intensas.

(B) o consumo de bebida alcoólica provoca doenças que geram sensações desagradáveis.

(C) o álcool não produz as sensações que muitas vezes são vendidas pela mídia como 
prazerosas.

(D) as sensações produzidas pelo álcool são desconhecidas pelas pessoas e podem ser 
negativas.

(E) o organismo humano não está preparado para sentir as sensações causadas pelo álcool.
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ENEM 2015
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A acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública quanto na esfera privada. 
No cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de se

a) estimular os cadeirantes na superação de barreiras.

b) respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes.

c) identificar as vagas reservadas aos cadeirantes.

d) eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes.

e) facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamentos.
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ENEM 2016
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ENEM 2016

Essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a violência 
contra a mulher. As palavras que compõem a imagem indicam que a

a) violência contra a mulher está aumentando.

b) agressão à mulher acontece de forma física e verbal.

c) violência contra a mulher é praticada por homens.

d) agressão à mulher é um fenômeno mundial.

e) violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico.
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ENEM 2017



31

O texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. A relação 
estabelecida entre o enunciado "Lo que le haces al planeta, te lo haces a ti" e os elementos 
não verbais pressupõe que as atitudes negativas do homem para com o planeta

a) aceleram o envelhecimento da pele.

b) provocam a ocorrência de seca.

c) aumentam o dano atmosférico.

d) prejudicam o próprio homem.

e) causam a poluição industrial.
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Gostou da nossa aula de Publicidade no 
ENEM?

Esperamos que ela te ajude na hora de resolver 
os exercícios.

Gracias por todo, cariños.
Y

¡Dale!


