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  Aprender as formas de texto Verbal e não verbal e suas diferenças;

 Explicar as formas de texto que estão presentes no nosso dia a dia;

 Diferenciar as formas textuais existentes e a característica primordial de 
cada um dos textos.

 Fixar suas características através em exercícios para obter um melhor 
resultado.



 O nome "tirinha" remete ao formato do 
texto, que parece um "recorte" de jornal.

 Este gênero textual apresenta geralmente 
uma temática humorística .

 Encontramos tirinhas satíricas, de cunho 
social ou político, metafísicas, ou até 
mesmo eróticas.

 Centrarem-se em um personagem principal, 
que estabelece relação com outros 
personagens "menores" 

TirinhasTirinhas
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CARACTERÍSTICAS:

Historias que relacionam com os seus 
personagens.

Não possui contexto histórico.

É um gênero textual que apresenta uma 
sequência em quadrinhos com seus 
personagens fictícios.

Apresenta um texto sincrético que alia o 
verbal e o visual no mesmo enunciado e 
sob a mesma enunciação.



ChargesCharges

 É um gênero jornalístico que se utiliza da imagem 
para expressar à coletividade o posicionamento 
editorial do veículo.

 É uma crítica com muita ironia refletindo as 
situações do cotidiano.

 O termo charge é oriundo do francês “charger” e 
que significa carregar, exagerar e atacar com 
violência.

 É por meio dela que o leitor tem capacidade de 
compreender a dinâmica de acontecimentos em 
todo o mundo.



Características:

Texto humorístico, que, por sua vez, 
pressupõe a crítica.
Retrata a atualidade;
É usada em uma notícia que retrata  
algum fato político ou social de 
relevância;
Se origina em notícias jornalísticas;
Pode ser usada como um texto visual 
para utilizar-se do humor ou da ironia;
Como ela é alimentada de atualidades, 
é tida como um texto efêmero;
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1 - Cuáles son elementos Verbales y No verbales 
presentes en el texto?

a) Dónde ocurre la acción?
_________________________________________
_________________________________________

b) Con quién charla Manolito?
_________________________________________
_________________________________________

c) Explique cuál el tema principal de la tira?
_________________________________________
_________________________________________
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Leia a tira a seguir:

2 - Segundo a tirinha Gaturro se 
considera uma pessoa: 

a) Confiável 
b) Companheira 
c) Extrovertida 
d) Amiga  
e) Comunicativa 
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Leia a tira a seguir:

2 - Segundo a tirinha Gaturro se 
considera uma pessoa: 

a) Confiável 
b) Companheira 
c) Extrovertida 
d) Amiga  
e) Comunicativa 

LETRA “A”
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3 - Na tira, Gaturro tem uma atitude 
agressiva com o cão da amiga de sua 
dona. Tal atitude parece ter sido 
motivada por 

a) respeito aos demais animais. 
b) intriga com os cães em geral. 
c) ciúmes do outro animal. 
d) medo de o cão o atacar. 
e) apreensão pela presença do 
animal. 
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3 - Na tira, Gaturro tem uma atitude 
agressiva com o cão da amiga de sua 
dona. Tal atitude parece ter sido 
motivada por 

a) respeito aos demais animais. 
b) intriga com os cães em geral. 
c) ciúmes do outro animal. 
d) medo de o cão o atacar. 
e) apreensão pela presença do 
animal. 

LETRA 
“C”
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4 - No fragmento “y todo eso pienso pedírselo 
a mi marido”, as partículas “se” e “lo” que 
acompanham o verbo “pedir” correspondem, 
respectivamente, a 

A) tudo isso e a meu marido. 
B) apartamento e a meu marido. 
C) a meu marido e tudo isso. 
D) automóvel e a meu marido. 
E) a meu marido e televisor. 
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4 - No fragmento “y todo eso pienso pedírselo 
a mi marido”, as partículas “se” e “lo” que 
acompanham o verbo “pedir” correspondem, 
respectivamente, a 

A) tudo isso e a meu marido. 
B) apartamento e a meu marido. 
C) a meu marido e tudo isso. 
D) automóvel e a meu marido. 
E) a meu marido e televisor. 

Letra C



14


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

