


1. CONCEITO DE TIRINHA E 
CHARGE
2. TEXTOS COM OS GÊNEROS 
TEXTUAIS TITINHAS E CHARGES;
3. COMPREENSÃO E 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS.
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Tópico IV. Coerência e 

Coesão no Processamento 

do Texto

D2 - Estabelecer relações entre partes de um
texto, identificando repetições ou substituições
que contribuem para a continuidade de um texto.

D10 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa.
D11 - Estabelecer relação causa/consequência
entre partes e elementos do texto.
D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.
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Tópico V. Relações entre 

Recursos Expressivos e 

Efeitos de Sentido.

D16 - Identificar efeitos de ironia ou humor em 

textos variados.

D17 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente do 

uso da pontuação e de outras notações.

D18 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
escolha de uma determinada palavra ou expressão.

D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
exploração de recursos ortográficos e/ou
morfossintáticos.
D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou
mais opiniões.
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É uma sequência de quadrinhos que geralmente faz

uma crítica aos valores sociais. Este tipo de texto

humorístico é publicado com regularidade. Pode-se

dizer que são como as histórias em quadrinhos (HQ's),

porém bem mais curtas. As tirinhas podem estar

contidas em jornais, revistas e em sites da Internet.
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É uma ilustração humorística que envolve a
caricatura de um ou mais personagens, feita com
o objetivo de satirizar algum acontecimento da
atualidade. O termo charge tem origem no
francês "charger" que significa "carga". ...
As charges são muito utilizadas para fazer críticas
de natureza política
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1. Sobre as charges e tirinhas, é incorreto afirmar:

a) As charges são poderosos veículos de comunicação, constituindo um gênero
que alia a força das palavras a imagens e muito bom humor.
b) No Brasil, a charge é comumente utilizada com a intenção de tecer críticas
políticas e sociais, sempre preservando como traço predominante o humor.
c) Assim como nas charges, as tirinhas apresentam uma linguagem permeada
pelo bom humor, aliando as linguagens verbal e não verbal para a construção
de sentidos do texto.
d) As charges e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais,
visto que a linguagem não verbal é a linguagem predominante D
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