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GÊNERO TEXTUAL: NARRATIVO

TIPO DE TEXTO: TIRINHAS
- ASPECTOS LINGUÍSTICOS
- LEITURA E INTERPRETAÇÃO
- RESOLUÇÃO DE QUESTÕES

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

ROTEIRO DE AULA
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- PRESENÇA DA LINGUAGEM É MISTA, QUANDO HÁ UM USO SIMULTÂNEO DA
LINGUAGEM VERBAL E DA NÃO VERBAL PARA A CONSTRUÇÃO DA MENSAGEM.

Disponível em: https://assuntosincomum.files.wordpress.com/2014/03/ga080716av6.gif Acesso em 14 ago 2020

https://assuntosincomum.files.wordpress.com/2014/03/ga080716av6.gif
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• BALÕES

Disponível em https://cursoenemgratuito.com.br/wp-content/uploads/2017/09/charge-garfield-exercicio-adverbio-1024x347.jpg Acesso em 
14 ago 2020

• ONOMATOPEIAS • LINGUAGEM INFORMAL

https://cursoenemgratuito.com.br/wp-content/uploads/2017/09/charge-garfield-exercicio-adverbio-1024x347.jpg


1. As reticências empregadas no terceiro e no quarto quadrinhos servem para

A. comunicar sentimento de hesitação e surpresa.

B. interromper e continuar a fala.

C. indicar pergunta e resposta da personagem.

D. fazer uma afirmação e indicar entusiasmo na fala.
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ATIVIDADE



2. O uso da expressão “finalmente”, no primeiro quadrinho, indica que a arrumação foi

A. completa.

B. corrida.

C. demorada.

D. má feita. 
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3. No terceiro quadrinho, os pontos de exclamação reforçam ideia de

A. comoção.

B. contentamento.

C. desinteresse.

D. surpresa.



4. No trecho “Oh, meu anjo...”, a palavra destacada sugere

A. admiração.

B. impaciência.

C. invocação.

D. saudação.
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5. Nessa tirinha, a palavra BLAM indica o

A. barulho de um relâmpago.

B. grito do bichinho que estava no livro.

C. som do livro se fechando.

D. susto do homem vendo o bichinho.
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01. 

Disponível em: http://tv-video-edc.blogspot.com

As charges podem fazer uma crítica social, cultural ou política. A charge revela 
uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, porque
a) questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento.
b) considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais.
c) enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo 

tempo.
d) descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado.
e) concebe a rede de computadores como espaço mais eficaz para a construção 

de relações sociais
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02. 

A metáfora é uma figura de linguagem que se caracteriza por conter uma comparação
implícita. O cartum de Sizenando constrói uma metáfora, que pode ser observada na
comparação entre
a) o sentimento de desilusão e a floresta
b) a propaganda dos bancos e os artistas
c) a ironia do cartunista e a fala do personagem
d) o artista desiludido e o personagem cabisbaixo.
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03. 

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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Da leitura da tira, pode-se depreender que a

a) na opinião das duas meninas, a felicidade futura

independe de fatores financeiros.

b) o comportamento da personagem Mafalda, nos

quadrinhos, sugere que ela defende ideias

anarquistas.

c) no último quadrinho, a fala de Mafalda indica que ela

realmente se arrependeu de ter agredido a amiga.

d) a pergunta da amiga, presente no segundo

quadrinho, contesta uma visão comercial sobre

projetos de vida.

e) o humor da tira decorre da discordância das garotas

sobre valores humanos e bens de consumo.

04. 
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05. 
Assinale a alternativa correta.

a) No primeiro quadrinho, “muitos” e “muita” são,
respectivamente, pronome indefinido e advérbio
de intensidade.

b) A mistura de pronomes de 2ª e de 3ª pessoa,
presente no segundo quadrinho, é uma marca
típica da linguagem coloquial.

c) A conjunção “se” (segundo quadrinho) denota
ideia de finalidade em relação à oração anterior.

d) Se estivesse na 2ª pessoa do singular, o verbo
“experimentar” (terceiro quadrinho) seria
alterado para “experimente”.

e) Na segunda ocorrência do verbo “ter”, no último
quadrinho, o acento gráfico diferencial foi abolido
após o Acordo Ortográfico.


