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Acolhida;

Tirinha;

 Principais características de tirinha.
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 As tirinhas são como histórias em quadrinhos, porém, mais curtas.
Geralmente essa sequência de quadrinhos faz críticas sociais e são
publicadas com regularidade. Elas podem estar presentes em
revistas, jornais, sites, mídias sociais, entre outros;

 É provável que sua origem tenha sido no ano de 1895, com a
primeira tira “The Yellow Kid”(O garoto amarelo), no jornal New
York World.
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ATIVIDADE DE FIXAÇÃO
1. (Enem/2000) 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.
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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!



A HQ Malfada conta a história de
uma garotinha inquieta e rebelde, que
constantemente questiona assuntos
como racismo, política, valores humanos,
dentre outros. Assim, ela sempre está
preocupada com a trajetória do ser
humano, estando em prol da paz no
mundo. Assim foi criada pelo cartunista
argentino, Joaquín Salvados Lavado, mais
conhecido como Quino, em 1964. Além
de que se tornou mundialmente famosa
e cultuada por fãs por todo o mundo,
principalmente pela crítica social que ela
carrega. Em especial na America Latina e
Europa.
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ATIVIDADE DE FIXAÇÃO
02. (Enem/2003)
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O humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a personagem Mafalda
A) atribuir, no primeiro quadrinho, poder ilimitado ao dedo indicador.
B) considerar seu dedo indicador tão importante quanto o dos patrões.
C) atribuir, no primeiro e no último quadrinhos, um mesmo sentido ao vocábulo
“indicador”.
D) usar corretamente a expressão “indicador de desemprego”, mesmo sendo criança.
E) atribuir, no último quadrinho, fama exagerada ao dedo indicador dos patrões.



ATIVIDADE DE FIXAÇÃO
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QUINO. Toda a Mafalda. Trad. Andréa Stahel M. da Silva et. al. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p.91.

01 – O tema do texto é a situação dos moradores de rua. Em relação a esse problema
social, apresentam-se duas posições distintas. Identifique-as:



ATIVIDADE DE FIXAÇÃO
02. “Deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres”. Pela
análise do contexto, quem deveria fornecer tudo isso aos pobres ?

03. Quais propostas de intervenção concretas, na sua opinião, deveriam ser
efetivadas ?

04. Explique as principais causas do elevado número de pessoas em
situação de rua no Brasil.
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 Editorial;

 Análise de um editorial;

 Atividade de fixação. 
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