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 D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

Anúncio do zoornal I

Troca-se galho d’árvore
novo em folha, vista pra mata
por um cacho de banana
da terra, nanica ou prata.

CAPARELLI, S.

Infere-se desse texto que quem faz a proposta da troca é um

A) cachorro.
B) homem.
C) leão.
D) macaco.
E) pássaro.
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 TEMPO DE AULA: 50min
 GÊNERO TEXTUAL: TIRINHA [REVISÃO]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: definição, estrutura e elementos composicionais da TIRINHA
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, 

fotos, etc.)
 D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
 D18 – Reconhecer 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.
 ATIVIDADE PARA CASA
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Trata-se de uma curta sequência (narrativa) de quadrinhos que, 
em geral, faz uma crítica aos valores sociais. Tem uma publicação 
bastante regular. São como histórias em quadrinhos (HQ’s), porém 
bem mais curtas. Elas são divulgadas em jornais, revistas e em sites 
da Internet. Veja um exemplo de tirinha abaixo:

LEITE, William. Anésia. Disponível em: http://www.willtirando.com.br. Acesso em: 04 jul. 2020.

TIRINHA

http://www.willtirando.com.br/


ELEMENTOS COMPOSICIONAIS DAS TIRINHAS (RECURSOS 
VERBAIS E NÃO VERBAIS)

 Balão e seus diversos formatos;
 o uso de sinais gráficos convencionados (como as onomatopeias para a tradução 

dos sons, pequenas estrelas sobre a cabeça de um personagem indicando dor ou 
tontura, o próprio formato do balão pode indicar o volume ou tom da fala e até 
mesmo informar que se trata de um pensamento); 

 "calha" para separar um quadro de outro e estabelecer um sentido de evolução no 
tempo entre as cenas representadas; 

 uso de cartelas ou recordatórios para estabelecer uma "voz do narrador" dentro 
da história; 

 diagramação versátil dos quadros, de acordo com a necessidade dramática de cada 
cena, entre outros;

 linhas cinéticas – indicam a movimentação das personagens dentro de cada 
quadro.
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Convenção gráfica onde é inserida a fala ou pensamento do personagem. – O 

rabicho (apêndice que sai do balão em direção à cabeça do personagem) indica ao 

leitor quem está falando; quando o rabicho se dirige a um personagem que está fora 

do requadro e da cena mostrada, trata-se de uma fala em off.

BALÃO

DAVIS, Jim. Garfield. Disponível em: https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com. Acesso em: 4 jul. 2020.

https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/post/42271340086/garfield-por-jim-davis-httpwwwgarfieldcom


RECURSOS GRÁFICOS
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ideia



TIRINHAS MODERNAS
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AUSÊNCIA DOS 
BALÕES 

TRADICIONAIS

MONTANARO, João. Revista Recreio de fev./2012.
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Representação de ruídos (explosões, socos, tiros, objetos quebrados, colisões, 
etc.) por meio de palavras (BUM! SOC! CRASH!), que podem se iconizar e ser 
consideradas, ao mesmo tempo, signo verbal e iconográfico.

ONOMATOPEIA 

SOUSA, M. de. Turma da Mônica.
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Linhas que indicam o movimento dos personagens ou a trajetória de objetos em 
plena ação (automóveis e outros meios de locomoção, balas que saem de pistolas, 
pedras atiradas por alguém, etc.).

LINHAS CINÉTICAS 
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Signos que ganham uma conotação 
diferente e características quando 
usados em histórias em quadrinhos, 
como: – ver estrelas (indicando que o 
personagem está ferido e sente dor), – 
ter lâmpada acesa sobre a cabeça 
(significa que o personagem teve uma 
ideia), – corações (mostram que o 
personagem está apaixonado), – serrote 
cortando uma tora (dormir, roncar 
como uma serra), – ter uma espiral 
sobre a cabeça (sentir tontura), – falar 
cobras e lagartos (xingar, demonstrar 
ira), entre outros elementos icônicos.

METÁFORAS VISUAIS 

Luluzinha. Disponível em: http://www.universohq.com. Acesso em: 4 jul. 2020.

http://www.universohq.com/
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A MULTIMODALIDADE NAS TIRINHAS

SOUSA, M. de. Turma da Mônica.

FONTES DE TAMANHOS DISTINTOS

VOZ ALTAMÚSICA

BALÃO DE CANTO
LINHAS CINÉTICAS

LINHAS CINÉTICAS

BALÃO DE COCHICHO

EXPRESSÕES FACIAIS
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QUESTÃO 1 – Profa. Flávia Lêda

D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

Disponível em: http://mentirinhas.com.br/page/65/. Acesso em: 30 ago. 2018.

As escolhas linguísticas, em um texto, podem 
demonstrar as intenções do enunciador. Assim, 
ao empregar o pronome “seu” no último 
quadro, o autor pretendeu reforçar

A) o valor literal desse recurso.
B) a posição do ser próximo de quem fala.
C) uma forma de tratamento pouco comum.
D) a posição do ser próximo de com que se 
fala.
E) uma ideia depreciativa em relação ao 
interlocutor.

http://mentirinhas.com.br/page/65/
http://mentirinhas.com.br/page/65/
http://mentirinhas.com.br/page/65/
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QUESTÃO 2 [ENEM]

BROWNE, D. Hagar, o Horrível. Disponível em: 
http://www.universohq.com/. Acesso em: 13 maio 2020.

Analisando os recursos linguísticos empregados 
na tira, observa-se marca de informalidade em:

A) “Tá legal, espertinho! Onde é que você 
esteve?!”.
B) “E lembre-se: se você disser uma mentira, 
os seus chifres cairão!”.
C) “Estou atrasado porque ajudei uma 
velhinha a atravessar a rua...”.
D) “...e ela me deu um anel mágico que me 
levou a um tesouro”.
E) “mas bandidos o roubaram e os persegui 
até a Etiópia, onde um dragão...”.

D1 - Localizar informações explícitas em um texto.

http://www.universohq.com/
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QUESTÃO 3 [Profa. Flávia Lêda]

DHAMER, A.  Os malvados. Disponível em: http://www.malvados.com.br/. Acesso em: 13 maio 2020.

Analisando os recursos verbais e não verbais da tira, vê-se que ela critica

A) a falta de opinião das pessoas no mundo moderno.
B) o desconhecimento de alguns em relação aos recursos tecnológicos .
C) a manutenção de pensamentos retrógrados em épocas modernas.
D) opiniões contrárias às modernas tecnologias da comunicação e da informação.
E) valorização de ideias antigas e deturpação das novas.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, 
quadrinhos, fotos, etc.)

http://www.malvados.com.br/
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QUESTÃO 4 [ENEM]

QUINO, J. Mafalda. Tradução de Mônica S. M. da Silva, 
São Paulo: Martins Fontes, 1988.

O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo 
autor da tirinha para mostrar que o pai de Mafalda:

A. revelou desinteresse na leitura do dicionário.
B. tentava ler um dicionário, que é uma obra muito 

extensa.
C. causou surpresa em sua filha, ao se dedicar à 

leitura de um livro tão grande.
D. queria consultar o dicionário para tirar uma 

dúvida, e não ler o livro, como sua filha pensava.
E. demonstrou que a leitura do dicionário o 

desagradou bastante, fato que decepcionou 
muito sua filha.



17

QUESTÃO 5 [ENEM]

A situação abordada na tira torna explícita a contradição entre a

A. relações pessoais e o avanço tecnológico.

B. inteligência empresarial e a ignorância dos cidadãos.

C. inclusão digital e a modernização das empresas.

D. economia neoliberal e a reduzida atuação do Estado.

E. revolução informática e a exclusão digital.
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CURY, C. Disponível em: http://tirasnacionais.blogspot.com. Acesso em:13 nov. 2011.

A tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para 
fins de interação e de informação. Tal posicionamento é expresso, de forma argumentativa, por 
meio de uma atitude

A. crítica, expressa pelas ironias.
B. resignada, expressa pelas enumerações.
C. indignada, expressa pelos discursos diretos.
D. agressiva, expressa pela contra-argumentação.
E. alienada, expressa pela negação da realidade.

[ENEM]
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