
 
 
Leia este anúncio: 
 

 

 
 

Leia o enunciado abaixo e responda às questões de 1 a 5. 
 
O anúncio faz parte de uma campanha de prevenção ao câncer de mama.  
 
1. Considerando que o anúncio tem a finalidade de alertar as mulheres sobre o risco do 

câncer de mama, que sentido tem esse enunciado? 
a. Fique alerta! 
b. Fique com a morte! 
c. Fica fácil! 
d. Avise aos outros! 
 
2. Observe o gesto que a atriz está fazendo com as mãos e que no centro do anúncio, 

lemos o enunciado “Se toque”. No contexto essa frase é ambígua, isto é, apresenta 
duplo sentido. Considerando o gesto da atriz, que outro sentido tem o enunciado? 

a.  Que a mulher toque seu seio e observe se há algo diferente, como sinal  da doença. 
b.  Que a mulher observe sua roupa e veja se há alguma mancha. 
c.  Que a mulher toque a página da revista e a vire. 
d.  Não há outro sentido na frase. 

 
3. Tanto num sentido quanto no outro, o enunciado “Se toque” é dirigido ao leitor. 

Portanto, o sujeito de toque é? 
a. eu  
b. tu 
c. ela 
d. você 
 
4. Abaixo da expressão “Se toque”, lemos: “Nas próximas páginas, você vai ver como 

ajudar a prevenir o câncer de mama no Brasil”. A qual desses sentidos a locução 
verbal vai ver corresponde? 

a. certeza 
b. dúvida 
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c. ordem  
d. possibilidade 
 
 
Leia o anúncio e responda às questões de 5 e 6. 

 
 
 

5. O anúncio foi produzido pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet).  
À direita, na parte superior, lemos: “Brasil: campeão em acidentes. Vamos perder esse 
título”. Com base nesse enunciado, deduza: Qual a finalidade do anúncio? 

a. Aumentar as placas de trânsito no país. 
b. Reduzir o número de acidentes de trânsito. 
c. Tornar crime os acidentes. 
d. Alertar os pais dos riscos de se brincar na rua. 
 
6. Observe a imagem do anúncio. É um cemitério, porém há alguns elementos estranhos 

a este tipo de lugar. O que eles representam? 
a. O desrespeito pelas normas de trânsito, o que ocasiona muitas mortes. 
b. O respeito pelos mortos por crimes de trânsito. 
c. Um parque. 
d. A falta de leis de trânsito no país. 
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