
RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO 

Sobre o vídeo, responda: 

1. Qual é o objetivo da propaganda? 

Conscientizar os motoristas a utilizarem o cinto de segurança.  

2. Qual é o público-alvo dessa propaganda? 

Motoristas do estado do Espírito Santo.  

3. Quem é o responsável por essa propaganda? 

É o governo do estado e o DETRAN do Espírito Santo.   

4. Onde essa propaganda pode ser veiculada? Por quê? 

Pode ser veiculada na televisão ou em outra mídia de vídeo, como o YouTube, 

por exemplo. Isso acontece porque nela aparecem imagens que são 

importantes para a construção do sentido do texto.   

5. Qual é a função do  narrador que paralisa a cena? 

A função do narrador é chamar a atenção do público para informações 

importantes e para as ações que devem ser feitas pelo motorista para evitar 

acidentes mortais. 

6. Quais informações o narrador traz para o público? 

Informa as graves consequências para o motorista e para o carona que não 

utilizam o cinto e informa, também, que a utilização do cinto de segurança é 

lei.  

7. As imagens são relevantes para a construção do significado desse texto. 

Justifique essa afirmação.  

Ao mostrar o acidente como acontece, as imagens acrescentam carga 

emocional e servem para ilustrar as informações trazidas pelo narrador.  

8. Ao fim da propaganda, há a seguinte fala: “É a sua escolha que vai decidir 

o final”. Junto à fala aparecem duas cenas. Sobre que escolha o narrador 



fala? Quais finais cada escolha pode trazer? O pronome “sua” se refere a 

quem?  

O narrador fala sobre escolher usar ou não o cinto de segurança. Ele mostra 

que, se usar o cinto, o motorista e o carona podem sair vivos do acidente; e, 

caso não utilizem o cinto, as chances de morte são maiores. O pronome “sua” 

se refere à atitude do motorista.  

9. O vídeo tem duração de 1 minuto. Você considera um bom tempo de 

duração? Por quê?  

Resposta pessoal. Expectativa de resposta: Sim, é um bom tempo de duração, 

pois se for mais longo não prende a atenção do espectador e, portanto, a 

mensagem perde eficácia.  

 

Sobre o áudio, responda:  

1. Qual é o objetivo da propaganda? 

Conscientizar os motoristas a utilizarem o cinto de segurança.  

2. Qual é o público-alvo dessa propaganda? 

Motoristas da  cidade de Piracicaba.  

3. Quem é o responsável por essa propaganda?  

É a prefeitura de Piracicaba.   

4. Onde essa propaganda pode ser veiculada? Por quê? 

Essa propaganda pode ser veiculada em rádios e em intervalos nos aplicativos 

que reproduzem áudios, pois sua mensagem pode ser compreendida apenas 

se utilizando da voz e de sons. 

5. No início do áudio, podemos ouvir muitos ruídos. Quais são esses ruídos? 

Qual é o objetivo da utilização deles?  



São ruídos comuns ao trânsito: buzinas, motores… Esses sons são utilizados 

com o objetivo de contextualizar a propaganda, aproximando-a da realidade 

do motorista.  

6. Quais são os dados fornecidos pelo áudio? Como essas informações são 

mostradas ao público?  

O áudio informa que distrações dos motoristas causam mortes no trânsito e 

também informa que 75% dos acidentes sem vítimas fatais é devido ao uso do 

cinto de segurança.  

7. O áudio tem duração de 30 segundos. Você considera um bom tempo de 

duração? Por quê?   

Resposta pessoal. Expectativa de resposta: Sim, pois se dirige a motoristas, 

portanto espera-se que seja objetivo e rápido para não prender demais a 

atenção. Além disso, intervalos de programas de rádio não costumam ser 

longos.  


