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GÊNERO TEXTUAL: JORNALÍSTICO

TIPO DE TEXTO: CHARGE
- CONCEITO E CARACTERÍSTICAS
- LEITURA E INTERPRETAÇÃO
- RESOLUÇÃO DE QUESTÕES

DESCRITORES
D16 –Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados

D5 – Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.)

ROTEIRO DE AULA
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• GÊNERO JORNALÍSTICO QUE SE UTILIZA
DA IMAGEM PARA EXPRESSAR À
COLETIVIDADE O POSICIONAMENTO
EDITORIAL DO VEÍCULO.

• CRÍTICA CARREGADA DE IRONIA E QUE
REFLETE SITUAÇÕES DO COTIDIANO.

• TERMO CHARGE VEM DO FRANCÊS
CHARGER E QUE SIGNIFICA CARGA,
EXAGERO E ATAQUE VIOLENTO.

• RETRATAM SITUAÇÕES DA ATUALIDADE.

In https://blogdoaftm.com.br/wp-content/uploads/2020/03/2481.jpg
Acesso em 05 ago 2020

https://blogdoaftm.com.br/wp-content/uploads/2020/03/2481.jpg
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• RETRATA A ATUALIDADE: FATO SOCIAL OU

POLÍTICO DE RELEVÂNCIA.

• SE ORIGINA NA NOTÍCIA JORNALÍSTICA.

• REFLETE O POSICIONAMENTO EDITORIAL DO

VEÍCULO.

• UTILIZA O HUMOR AO MESMO TEMPO EM QUE

CRITICA.

• É TIDA COMO UMA NARRATIVA EFÊMERA.
In https://blogdoaftm.com.br/wp-content/uploads/2020/05/2522.jpg

Acesso em 05 Ago 2020

https://blogdoaftm.com.br/wp-content/uploads/2020/05/2522.jpg
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ATIVIDADE

D16 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados

1. A fala do personagem e a cena
envolvendo o atleta e seu técnico reforçam,
de forma humorística,

A. a dedicação do atleta aos esportes de
inverno.

B. as dificuldades na prática de esporte de
caráter elitista.

C. a crítica aos problemas ambientais da
sociedade.

D. as necessidades características das
competições esportivas.

(Disponível em: http://brunamilagres.files.wordpress.com/ 2009/03/diadasmulheres_modi.jpg. Acesso em: 
20 ago. 2019.)

http://brunamilagres.files.wordpress.com/2009/03/diadasmulheres_modi.jpg


D16 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados

2. No texto, o traço de humor está

A. na constatação de que a vó
nunca tira sua bolsa de debaixo
do braço.

B. no ato de surpresa da expressão
do vovô.

C. na forma com que a Super-Vó
trata o Vovô ao chamá-lo de
“meu bem”.

D. no fato de os vestidos da Super-
Vó serem todos iguais.
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Disponível emAdolar – Super –Vó. Em folha de S. Paulo, 
13/9/2003.

Acesso em: 05 de ago 2020.



D16 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados

3. Nessa charge, o humor é criado
pela

A. irritação da personagem vítima
do golpe.

B. menção à qualidade dos serviços
bancários.

C. falta de cuidado das pessoas com
os crimes na internet.

D. reclamação do hacker sobre o
saldo na conta da personagem.
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BOM DIA. Charge. 25 jan. 201. Disponível cm : 
http://bomdiariopreto.com.br/Charges/todas/5>.

Acesso em: 17 set. 2011



D16 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados

4. Na charge, o autor quer chamar atenção
para

A. a possibilidade de ser feito consórcio para

a venda de pães.

B. o aumento na venda de pães.

C. o alto preço cobrado na venda de pães.

D. a baixa venda de pães através de

consórcio.
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Disponível emFolha de São Paulo, 26/04/2008 - Opinião. 50Língua Portuguesa

Anos Finais do Ensino Fundamental -Prova Brasil Acesso em 26 de agos. de 2019



D5 Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos,

foto etc.)

5. Observando na charge os aspectos da
linguagem verbal e da não verbal, pode-se
afirmar que se trata de uma crítica a pessoas

A. conscientes da gravidade do problema da
dengue.

B. assustadas com a proliferação do
mosquito.

C. contrárias às medidas de prevenção
contra a dengue.

D. zelosas quanto ao aproveitamento da
água.
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Disponível http://paposdejuventude.blogspot.com Acesso em 26 de agos. de 2019

http://paposdejuventude.blogspot.com/


D5 Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos,

foto etc.)

6. De acordo com esse texto, o homem de
terno se espantou porque

A. encontrou o seu carro arranhado.

B. ficou com medo de molhar a sua roupa.

C. pensou que o rapaz fosse escorregar.

D. viu o rapaz pisando no teto do carro.
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Disponível em: <http://www.arionaurocartuns.com.br/cartum49.shtml>. Acesso 
em: 23 out. 2013.


