
Ficha de trabalho nº 3 

Proposta de resolução 

O TEXTO LINGUÍSTICO NA PUBLICIDADE 

Analisa a linguagem publicitária: 

Anúncio Marcas linguísticas 

 

“Sorriso Whitening Explosion. Deixe de lado aquele sorrisinho amarelo” 

Nome do produto. Slogan: Imperativo “deixe”, sufixo –inho, adjetivo 
qualificativo “amarelo”. Publicidade comercial. 2ª pessoa do singular. 

 

“Elegante, potente!” 

Breve, dinâmico, expressivo. O slogan são dois adjetivos numa exclamação. 

Publicidade institucional. Aliteração: repete o som “te” que também provoca 

rima. 

Metáfora com o texto icónico: veloz, rápido, forte elegante e potente como 

um cavalo. Os cavalos de um carro. 

Convida à ação porque quem adquirir este carro fica elegante e potente 

também. Associação produto_comprador. 

 

“Não ponha os medicamentos ao volante” 

 Leia o folheto dos seus medicamentos se estes afetam a sua capacidade de 

condução. Se for o caso, passe o volante a outro.” 

Publicidade institucional. Slogan: forma verbal no imperativo negativo “não 

ponha”, frase curta. Ponha/Leia/passe: tratamento formal. Texto 

argumentativo: Imperativo “leia”. Frase no condicional  “se estes afetam a 

sua capacidade de condução + passe o volante a outro”. 

 



 

Só o amor faz melhor ao coração 

Sabia que as sementes podem fazer muito pelo 

seu coração? Becel é feito de uma mistura única 

de óleos de sementes que a tornam rica em 

Ómega 3 e 6, ingredientes essenciais para um 

coração saudável. 

Becel, porque há pequenas coisas que fazem a 

diferença.  

Becel ama o teu coração. 

Slogan: jogo com a palavra coração; como o amor a manteiga faz bem ao coração. 

Semelha um ditado: “Só o amor faz melhor ao coração” (“O amor dá coragem e dá fraqueza.” 

“O amor é o melhor remédio”). 

Frase interrogativa que é respondida com os benefícios para a saúde que traz (argumenta). 

 

O objetivo é juntar o maior número de pessoas por 

concelho ou por zona geográfica, para que todos 

juntos possamos, durante um dia das nossas vidas, 

fazer algo de útil por nós, pelo planeta e pelo futuro 

dos nossos filhos. 

Vamos limpar a floresta portuguesa num só dia!  

Nós vamos fazê-lo! E tu? Vais ficar em casa? 

 

Identifica logo o objetivo na primeira frase e explica as razões dele (para que). Enumerando-as: 

nós, planeta e futuro dos nossos filhos. 

Após da argumentação incentiva à açao com várias perguntas. 

Apela ao sentimento de solidariedade. 

Frases interrogativas e exclamativas 

Marcas da primeira pessoa do plural: nós vamos fazê-lo! 

Marcas da 2ª pessoa do singular: E tu? Vais ficar em casa? 

 

 



 

A M-Monchrom é a primeira cámara digital a fazer 
apenas fotos em preto e branco. Por isto, fotografa 
como nenhuma outra. Ao contrário das digitais 
comuns, que fotografam em cor e depois 
transformam a imagem em PB, ela exibe dados 
originais, não transformados e não modificados.  
 
Com ela, você pode fotografar em digital como os 
grandes mestres fotografam em leicas analógicas.  

 

 

SISTEMATIZAÇÃO 

• A publicidade é uma técnica para tornar público, vender produtos, serviços ou ideias. 

• Tipos de publicidade: comercial e institucional. 

• Meios de comunicação de massas: TV, jornais, revistas, cartazes, letreiros, rádio, 

reclames, folhetos, etc. 

• O bom anúncio deve obedecer à sigla AIDMA. 

• Mistura de dois tipos de códigos: linguístico e icónico. 

• Linguagem dinâmica e breve e polissémica. 

• Para cumprir o objetivo de persuadir ou convencer, os enunciados funcionam como 

argumentos. Descreve as características, as vantagens, a qualidade e superioridade do 

produto); 

• Modo verbal imperativo (lembre-se, não ponha, veja, contribua); 

• Rima, adjetivação abundante, hipérboles, aliteração, onomatopeias, metáforas, etc. 

 

Inventa um slogan que seja curto, original e de fácil memorização 

 

 


