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 TEMPO DE AULA: 30min
 GÊNERO TEXTUAL: TIRINHA
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: leitura e interpretação de TIRINHAS
 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.
 ATIVIDADE PARA CASA [ATIVIDADES PROPOSTAS]
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QUESTÃO 1 [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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QUESTÃO 2 [ENEM]

QUINO. Mafalda. Disponível em: http://depositodetirinhas.com.br. Acesso em: 12 ago. 2020.  
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QUESTÃO 2 [ENEM]

A conversa entre Mafalda e seus amigos

A) revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir.
B) desvaloriza a diversidade social e cultural e a capacidade de entendimento e respeito
entre as pessoas.
C) expressa o predomínio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento
entre posições divergentes.
D) ilustra a possibilidade de entendimento e de respeito entre as pessoas a partir do
debate político de ideias.
E) mostra a preponderância do ponto de vista masculino nas discussões políticas para
superar divergências.
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QUESTÃO 3 [ENEM]
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As tiras ironizam uma célebre fábula e a conduta dos governantes. Tendo
como referência o estado atual dos países periféricos, pode-se afirmar que
nessas histórias está contida a seguinte ideia:

A) Necessidade de atualização crítica de clássicos da literatura.
B) Menosprezo governamental com relação a questões ecologicamente
corretas.
C) Exigência da inserção adequada da mulher no mercado de trabalho.
D) Crítica à precária situação dos trabalhadores ativos e aposentados.
E) Aprofundamento do problema social do desemprego e do subemprego.

QUESTÃO 3 [ENEM]
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QUESTÃO 4 [ENEM]
Em uma conversa ou leitura de um texto, corre-se o risco de atribuir um significado inadequado a
um termo ou expressão, e isso pode levar a certos resultados inesperados, como se vê nos
quadrinhos abaixo.

Nessa historinha, o efeito humorístico origina-se de uma situação criada pela fala da Rosinha
no primeiro quadrinho, que é:

A) Faz uma pose bonita!
B) Quer tirar um retrato?
C) Sua barriga está aparecendo!
D) Olha o passarinho!
E) Cuidado com o flash!
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QUESTÃO 5 [ENEM]

BRANCO, A. Disponível em: www.oesquema.com.br. Acesso em: 30jun. 2015 (adaptado).

A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação
de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência
criticada na tirinha sobre esse processo é a

A. criação de memes.
B. ampliação da blogosfera.
C. supremacia das ideias cibernéticas.
D. comercialização de pontos de vista.
E. banalização do comércio eletrônico.


