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TIPO TEXTUAL: NARRATIVO
GÊNERO TEXTUAL: HISTÓRIA EM 

QUADRINHOS

DESCRITORES:
 D5 - Interpretar texto com auxílio de

material gráfico diverso.
 D12 - Identificar a finalidade de textos de

diferentes gêneros.
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1. Nesse texto, o efeito de humor é obtido pela

A. atitude agressiva do menino.
B. declaração autoritária do menino.
C. fala contraditória do menino.
D. pergunta inicial da menina.
E. postura passiva da menina.
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Disponível em: &lt;http://revistaescola.abril.com.br/lingua portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-428892.shtml&gt;. Acesso em: 3 jan. 2012.

3. Nesse texto, a intenção do menino era
A. inventar novas palavras. 
B. criar um idioma próprio.
C. fazer com que o pai fale gírias.
D. dificultar a comunicação com o pai.
E. impressionar o pai com sua descoberta.
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4. O ensinamento ministrado por Hagar a seu filho poderia ser expresso do seguinte modo

A. “A fome é a companheira do homem ocioso.”
B. “Nada é mais útil ao homem do que uma sábia desconfiança.”
C. “Muitos homens querem uma coisa, mas não suas consequências.”
D. “O estômago que raramente está vazio despreza alimentos vulgares.”
E. “É impossível para um homem ser enganado por outra pessoa que não seja ele mesmo.”
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5. Em sua conversa com o pai, Calvin busca persuadi-lo, recorrendo à estratégia
argumentativa de

A. mostrar que um bom trabalho como pai implica a valorização por parte do filho.
B. apelar para a necessidade que o pai demonstra de ser bem-visto pela família.
C. explorar a preocupação do pai com a própria imagem e popularidade.
D. atribuir seu ponto de vista a terceiros para respaldar suas intenções.
E. gerar um conflito entre a solicitação da mãe e os interesses do pai.
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6. Considerando os sentidos produzidos pela
tirinha, é correto afirmar que o autor explora o
fato de que palavras como “ontem”, “hoje” e
“amanhã”
A. mudam de sentido dependendo de quem

fala.
B. alternam de sentido através dos

interlocutores.
C. evidenciam o sentido fixo dos advérbios de

tempo.
D. adquirem sentido no contexto em que são

enunciadas.
E. deslocam-se de um sentido concreto para

um abstrato.


