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 Gêneros Textuais: Jornalístico e 

Propagandístico 
 
1.    

 
Considerando-se o texto de Walcyr Carrasco e observando-se o comentário que a personagem 
Liberdade faz na tirinha, é certo afirmar que ela se revoltará contra uma velhice que seja  

a) semelhante àquela que o narrador concebera a partir de sua educação, contrária ao que se 
viu na exposição.    

b) oposta à vivida pelas pessoas que se aposentam e passam a lamentar pelo que não 
fizeram.    

c) do mesmo tipo daquela vivenciada pela mãe de um amigo do narrador, depois de enviuvar.    
d) animada, como a da senhora na exposição, que comentou sobre o vestido de veludo 

bordado.    
e) cheia de ocupações e tarefas, como a da senhora de cabelos grisalhos, disposta ainda a 

aprender.    
  
 
 O mundo já dispõe de informação e tecnologia para resolver a maioria dos problemas 
enfrentados pelos países pobres, mas falta implementar esse conhecimento na escala 
necessária. Foi a partir desse pressuposto que a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou 
no Brasil o Projeto do Milênio das Nações Unidas. A novidade propõe um conjunto de ações 
práticas para que o mundo alcance os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - uma série de 
metas socioeconômicas que os países da ONU se comprometeram a atingir até 2015, 
abrangendo áreas como renda, educação, saúde, meio ambiente. 
 "Uma grande mudança nas políticas globais é necessária em 2005, para que os países 
mais pobres do mundo avancem para alcançar os Objetivos", alerta o projeto. Se forem 
alcançados, mais de 500 milhões de pessoas sairão da pobreza e 250 milhões não passarão mais 
fome. 
 O relatório do Projeto recomenda que cada país mapeie as principais dimensões da 
extrema pobreza e faça um plano de ação, incluindo os investimentos públicos necessários. 
Recomenda também que os governos trabalhem ativamente com todos os segmentos, 
particularmente com a sociedade civil organizada e o setor privado. 
 "Este triunfo do espírito humano nos dá a esperança e a confiança de que a extrema 
pobreza pode ser reduzida pela metade até o ano de 2015, e até mesmo eliminada totalmente 
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nos próximos anos. A comunidade mundial dispõe de tecnologias, políticas, recursos financeiros 
e, o mais importante, coragem e compaixão humana para fazer isso acontecer", diz o 
coordenador no prefácio do relatório. 
 

(Texto adaptado da revista Fórum número 24, de 2005) 
  
 
2. Segundo o texto,  

a) a adoção de medidas em todo o mundo tem como base o que já foi feito no ano passado 
para atingir as metas contra a fome propostas pela ONU.    

b) a ONU lançou o Projeto do Milênio das Nações Unidas porque reconhece que, apesar de 
disponíveis, os recursos para solucionar problemas associados à pobreza ainda não foram 
utilizados.    

c) independentemente do que cada país pobre possa fazer para resolver os problemas 
decorrentes da miséria, a ONU propõe-se garantir o envio de recursos financeiros para 
viabilizar o Projeto.    

d) existe a expectativa de que a sociedade civil lance mão das ajudas internacionais, para que 
não aumentem as mazelas decorrentes da pobreza mundial.    

e) há uma relação de dependência entre o sucesso do Projeto e os mais nobres sentimentos 
humanos, pois, sem coragem e compaixão, aquele se inviabilizará.    

 
 

O PROBLEMA NERUDA 
 7Há cem anos nasceu o poeta mais popular de língua espanhola, 6com uma obra cuja força 
lírica supera todos os seus defeitos. 
 Sem dúvida, 8há um "problema Pablo Neruda". 2Foi 11o outro grande poeta chileno, 10seu 
contemporâneo Nicanor Parra (depois de passar 1toda uma longa vida injustamente à sombra de 
13Neruda), quem 12o formulou com maliciosa concisão: "Existem duas maneiras de refutar Neruda: 
uma é não lê-lo; a outra, lê-lo de má-fé. Tenho praticado as duas, 9mas nenhuma deu resultado". 
A frase de Parra descreve o dilema de várias gerações de leitores. 3Ninguém duvida, ou nega 
seriamente, que Neruda, cujo centenário de nascimento se comemora no dia 12 deste mês, seja 
um grande poeta - dos maiores do século 20. 4Mas quase todos os 16leitores mais exigentes 
preferem outros poetas, enquanto os mais fiéis nerudistas admiram incondicionalmente o pior de 
uma 15vasta obra muito desigual da 14sua qualidade5. Entre matronas sentimentais, Neruda 
parece quase naufragar sob o peso de sua popularidade. Mas sempre volta a emergir, triunfante e 
definitivo, de toda leitura de boa-fé. 
 

Adaptado de: ESTENSSORO, Hugo. Bravo, v. 7, nº 82, p. 65, jul. 2004.  
 
 
3. Em que consiste, essencialmente, o "problema Neruda", referido no texto?  

a) Na inveja de Nicanor Parra, que passara "toda uma longa vida injustamente à sombra de 
Neruda" (ref. 1).    

b) Na qualidade da vasta obra de Neruda, muito desigual.    
c) Na impossibilidade de se encontrar uma maneira eficiente de negar o valor da obra de 

Neruda    
d) No dilema, de várias gerações de leitores, de entender Neruda.    
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e) No peso da popularidade de Neruda.    

  
 

ESCREVO-LHE ESTA CARTA... 
Um ano depois, programa de alfabetização no Acre apresenta resultados acima da média e, como 
prova final, bilhetes comoventes 
 
 Repleto de adultos lançado recém-lançado-alfabetizados, o Teatro Plácido de Castro, na 
capital do Acre, Rio Branco, quase veio abaixo com a leitura do bilhete escrito pela dona de casa 
Sebastiana Costa para o marido: "Manoel, eu fui para aula. Se quiser comida esquente. Foi eu 
que escrevi". Atordoada com os aplausos, a franzina Sebastiana desceu do palco com a cabeça 
baixa e os ombros encurvados. 
 Casada há trinta anos e mãe de oito filhos, ela só descontraiu um pouco quando a ministra 
do Meio Ambiente, Marina Silva, comentou que o bilhete não precisava ser interpretado como um 
desaforo, embora passasse um sentimento de libertação. Alfabetizada apenas aos dezessete 
anos, a ministra Marina conhece como poucos o drama daqueles que não são capazes de 
decifrar o letreiro de um ônibus ou de rabiscar uma simples mensagem. 
 

(Revista ISTO É) 
  
 
4. O título "Escrevo-lhe esta carta..."  

a) contém ironia, uma vez que o bilhete citado no texto não é propriamente uma carta.    
b) resulta de um procedimento intertextual, pois retoma uma expressão frequente na 

linguagem das cartas.    
c) refere-se também ao texto do autor da reportagem, redigido por ele como se fosse uma 

carta.    
d) termina com reticências para deixar subentendido o sarcasmo do autor da reportagem.    
e) imita a variedade linguística que caracteriza o bilhete reproduzido na reportagem.    

  
 
"A criação de um modelo capaz de resgatar um débito histórico de aprendizado da leitura e da 
escrita envolve vários setores da sociedade - o poder público, iniciativa privada, universidades, 
voluntariado - e exige um esforço maior do que a soma da potencialidade de cada uma das partes 
envolvidas. A redução do analfabetismo deve estar necessariamente atrelada a outras políticas 
sociais. Deve fazer parte do programa dos governos de países onde os índices são tão 
alarmantes como a fome ou a mortalidade infantil. A criação de fórum próprio para tratar da 
questão do analfabetismo como um problema social deve influir no surgimento de fórmulas que 
permitam a inclusão social de milhões de pessoas." 
 

 (SIQUEIRA, Regina Esteves de. Isto É. 8 ago. 2004. p. 58.) 
  
 
5. Sobre a inclusão social, é correto afirmar:  

a) A inclusão corresponde a um movimento que elimine as barreiras causadas pelo 
analfabetismo e localize estratégias que propiciem a aprendizagem.    
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b) A inclusão é motivada pela expectativa de garantir aos analfabetos oportunidades 

ocupacionais como um modo de aliviar seu distanciamento do mercado de trabalho.    
c) A inclusão deriva de um conjunto de medidas que visam a abolir os mecanismos que 

impedem as inscrições de analfabetos em séries iniciais de ensino.    
d) A inclusão representa o anseio de compensar os analfabetos com alguns benefícios 

sociais, de forma que a falta de acesso à leitura seja um problema menos grave.    
e) A inclusão constitui um processo de reunir os analfabetos em determinado espaço físico 

particular para que eles sejam expostos a um programa intensivo de alfabetização.    
  
 
Portal do Assinante Estadão. Aqui não há visitantes, só gente de casa. 
 
O Portal do Assinante Estadão é um lugar dedicado especialmente a você, 24 horas por dia, feito 
para as pessoas se sentirem em casa. Veja alguns privilégios: entrega em dois endereços, 
transferência temporária, interrupção de entrega, promoções exclusivas do Clube do Assinante, 
informações sobre o jornal. Entre sem bater, fique à vontade e acesse. Afinal, a casa é sua.  
 
 
6. No texto,  

a) a expressão "gente de casa" poderia ser substituída, sem prejuízo do sentido original, pela 
expressão "donos da casa".    

b) "Afinal" pode ser substituído, sem que haja alteração do sentido original, por "finalmente".    
c) expressões utilizadas comumente para visitantes bem-vindos são empregadas para 

transmitir os conteúdos de "aproximação", "familiaridade".    
d) "Afinal" pode ser substituído, sem que haja alteração do sentido original, por "portanto".    
e) em "feito para as pessoas se sentirem em casa", o termo "as pessoas" tem como 

referência "visitantes" e "assinantes", que, por sua vez, têm sentidos opostos.    
  
Reflorestar as margens dos rios Pinheiros e Tietê, arborizar praças, ruas e escolas, criar novos 
parques, melhorar a qualidade do ar e da vida das pessoas, aumentar a consciência ecológica 
dos adultos e das futuras gerações. (...) Logo, logo você vai ver o Pomar em cada canto da 
cidade. Projeto Pomar. Concreto aqui, só os resultados. 
 

(Adaptado de ISTO É, 19/9/2001) 
 

7.   
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Considerada no contexto do anúncio, a imagem pretende indicar, principalmente,  

a) a integração da cidade com a natureza.    
b) a confusão do trânsito urbano.    
c) a ausência de consciência ecológica típica das cidades grandes.    
d) a sofisticação representada pelos bairros mencionados nas placas.    
e) a impossibilidade de conjugar urbanização e arborização.    

  
 
8. O Programa Mulheres está mudando. Novo cenário, novos apresentadores, muito charme, 
mais informação, moda, comportamento e prestação de serviços. Assista amanhã, a revista 
eletrônica feminina que é a referência do gênero na TV.  
a) Por que não está adequada a vírgula empregada após a palavra "amanhã"? 
b) A inclusão de uma vírgula após o termo "feminina" alteraria o entendimento da frase. Nesse 
caso, o que seria modificado em relação ao significado de "revista eletrônica feminina"?  
  
 
9. Business Intercontinental da Iberia. 
Mais espaço entre as poltronas. 
Viajar virou sinônimo de relaxar. Principalmente quando você tem à sua disposição uma poltrona 
de design ergonômico com maior capacidade para reclinar e 132 cm de espaço entre a sua 
poltrona e a da frente. Além disso, você conta com mais de 300 salas VIP em aeroportos no 
mundo todo e pode acumular e utilizar pontos no seu programa de milhagens voando com 
qualquer linha aérea da aliança oneworld. Business Intercontinental da Iberia. Sorria.  
 
Entre os recursos de persuasão empregados no texto verbal do anúncio, só NÃO ocorre o uso de  

a) termos técnicos.    
b) trocadilhos.    
c) apelo direto ao leitor.    
d) enumeração acumulativa de vantagens.    
e) expressões em inglês.    

  
 
Quando a gente deixa as crianças experimentarem, se sujarem, elas aprendem mais e se 
desenvolvem melhor. 
É por isso que estamos lançando o novo Omo Multi Ação. 
Uma fórmula inovadora que age nos primeiros instantes da lavagem, removendo manchas de 
gordura como nenhum outro. 
Omo Multi Ação está ainda mais eficiente porque sabe, assim como você, que seu filho precisa de 
liberdade para aprender. 
 
Novo Omo Multi Ação. 
Porque não há aprendizado sem manchas.  

ISTOÉ, de 7 jun. 2000. 
 
 
10. Acerca da organização das frases, é possível afirmar que 
(     ) o trecho "removendo manchas de gordura como nenhum outro" NÃO pode ser substituído 
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por "que remove manchas como nenhum outro", pelo fato de causar incoerência. 
(     ) o segmento "Quando a gente deixa as crianças experimentarem, se sujarem", apresentado 
na abertura do texto, serve para destacar a atitude desejável de um consumidor ideal. 
(     ) os vocábulos "elas" e "se", apresentados no primeiro período do texto, remetem à expressão 
"as crianças". 
(     ) a oração "Porque não há aprendizado sem manchas" estabelece uma relação de 
dependência com a frase "Novo Omo Multi Ação".  
  
 

A palavra e a publicidade 
 Hoje em dia, a publicidade tem sob sua responsabilidade o dicionário da linguagem 
universal. Se ela, a publicidade, fosse Pinóquio, seu nariz daria várias voltas ao mundo. 
 "Encontre a verdade": a verdade está na cerveja Heineken. "Você deve apreciar a 
autenticidade em todas as suas formas": a autenticidade está na fumaça dos cigarros Winston. Os 
sapatos esportivos Converse são "solidários" e a nova câmera Canon chama-se Rebelde: "Para 
que você mostre do que é capaz". No novo universo da computação, a empresa Oracle proclama 
a revolução: "A revolução está em nosso destino". A Apple propõe a liberdade: "Pense diferente". 
Comendo hambúrgueres Burger King, você  pode manifestar seu inconformismo: "Às vezes, é 
preciso romper as regras". Contra a inibição, Kodak, que "fotografa sem limites". A resposta está 
nos cartões Diners: "A resposta correta em qualquer idioma". Os cartões Visa reafirmam a 
personalidade: "Eu posso". Os automóveis Rover permitem que "você expresse sua potência", e a 
empresa Ford bem que gostaria que "a vida fosse tão bem feita" como seu modelo mais recente. 
Não há melhor amiga da natureza que a Shell: "Nossa prioridade é a proteção do meio ambiente", 
Os perfumes Givenchy oferecem "eternidade", os perfumes Dior2, "fuga"; os lenços Hermes, 
"sonhos e lendas". 3Quem não sabe que a "chispa da vida" brilha em quem bebe Coca-Cola? Se 
alguém quiser saber, as fotocópias Xerox, "para compartilhar o conhecimento". Contra a dúvida, 
os desodorantes Gillette: "Para ter confiança em você mesmo." 
 

[Eduardo Galeano. "Algumas estações da palavra no inferno", In: PALAVRA, nº 6, 9/99, p. 82 
(com adaptações).] 

  
 
11. Com relação ao texto, julgue os itens a seguir. 
(1) O trecho " 'Encontre a verdade': a verdade está na cerveja Heineken" pode ser substituído por 
"'encontre-a': ela está na cerveja heineken", sem que se alterem as relações de ideias e a clareza 
da mensagem transmitida. 
(2) No segundo parágrafo, os dois pontos foram usados várias vezes pelo autor como recurso 
para estabelecer relações de sentido consideradas verdadeiras. 
(3) A vírgula foi empregada duas vezes para indicar a elipse do verbo SIGNIFICAR (ref. 2). 
(4) A expressão "Quem não sabe" (ref. 3) tem a finalidade de explicitar que todo mundo sabe 
brilhar, destacar-se.  
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 Gabarito 
 

1. A 
2. B 
3. C 
4. B 
5. A 
6. C 
7. A 
8. a) O termo "amanhã" está deslocado da estrutura frasal. Caberia, pois, mais uma vírgula 

para enfatizar. Ou então, suprimir a vírgula, já que se trata de um termo breve. 
b) Se pusesse uma vírgula a oração deixaria de ser adjetiva restritiva e passaria a ser 
adjetiva explicativa. Com a vírgula, entende-se que há uma única revista. Sem a vírgula, 
entende-se que há mais de uma revista.   

9. B 
10. F V V V   
11. F F F F   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


