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Tarefa Semanal!!!
Estudo Aplicado de Língua
Portuguesa
Folheto/panfleto: jogando com as palavras
Leia o texto a seguir pensando naquilo que você estudou no material apostilado desta
semana sobre gêneros textuais e responda às questões.

Fonte: Prefeitura de Porto Seguro.

1. Na primeira frase, o verbo ligar é utilizado duas vezes. Eles têm o mesmo sentido?
2. Qual é o efeito de sentido causado pelo uso da expressão “Se liga”?
“Se liga e liga!”
3. O verbo em destaque é usado em sentido denotativo ou conotativo? Cite outros
elementos visuais que apoiam essa afirmação.
4. O folheto incentiva o leitor a ligar para o 180.
a) Você já ouviu falar nessa central de atendimento?
b) Observe a logomarca do 180. Essa representação visual dá pistas ou sugere quem o
180 apoia ou protege?
5. Um dos maiores problemas no enfrentamento da violência contra mulher é a falta de
denúncia. Como as informações abaixo, retiradas do folheto, podem incentivar a
denúncia:
“A ligação é gratuita e sua identidade será preservada”
6. Explique os dois sentidos que a expressão “Eu ligo” possui neste folheto.
7. Em sua opinião, o uso criativo do verbo LIGAR foi intencional? A repetição e o jogo
de palavras com o verbo ligar contribuem para que se alcance a ação ou comportamento
que se espera do leitor do panfleto/folheto? Justifique sua resposta.
8. Em sua opinião, o dicionário conseguiu registrar todos os significados do verbo ligar
usado no folheto/panfleto?
9. Que cor é predominante neste folheto? E por que você acha que essa cor foi
escolhida?
10. Que parcerias foram feitas junto ao Ligue 180? Qual a importância dessas parcerias?
11. Refletindo…
Que características se destacam neste exemplo do gênero textual Folheto analisado
acima, de acordo com aquilo que você leu no material apostilado desta semana?

