
 

 

Módulo 5 – Interpretação – Tirinhas e charges 
 
01. (Unicamp)  Texto I 

Os idiomas e suas regras são coisas vivas, que vão se modificando de maneira dinâmica, de acordo com o 
momento em que a sociedade vive. Um exemplo disso é a adoção do termo “maratonar”, quando os 
telespectadores podem assistir a vários ou a todos os episódios de uma série de uma só vez. Contudo, ao 
que parece, a plataforma Netflix não quer mais estar associada “maratona” de séries. A maior razão seria a 
tendência atual que as gigantes da tecnologia têm seguido para evitar o consumo excessivo e melhorar a 
saúde dos usuários. 
 

(Adaptado de Claudio Yuge, “Você notou? Netflix parece estar evitando o termo ‘maratonar’.” Disponível em 
https://www.tecmundo.com.br/ internet/133690-voce-notou-net flix-pareceevitando-termo-maratonar.htm. Acessado em 01/06/2019.) 

 
Texto II 
 

 
 
Embora os dois textos tratem do termo “maratonar” a partir de perspectivas distintas, é possível afirmar 
que o Texto II retoma aspectos apresentados no Texto I porque  
a) esclarece o significado do neologismo “maratonar” como esforço físico exaustivo, derivado de 

“maratona”.    
b) deprecia a definição de “maratona” como ação contínua de superação de dificuldades e melhoria da 

saúde.    
c) reflete sobre o impacto que a falta de exercícios físicos e a permanência em casa provocam na saúde.    
d) menospreza o uso do termo “maratonar” relacionado a um estilo de vida sedentário, antagônico a 

maratona.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Examine a tira de André Dahmer para responder à(s) questão(ões) a seguir. 

 
  



C05 – Química 

 

 
2

02. (Unesp)  Constituem exemplos de linguagem formal e de linguagem coloquial, respectivamente, as 
seguintes falas:  
a) “Ah, estou morrendo de pena...” e “Ainda vou trabalhar a noite inteira no Iraque, meu rapaz.”     
b) “Me adianta essa, vai...” e “É cedo para mim.”     
c) “O importante é trabalhar com o que a gente gosta.” e “Posso lhe dar um emprego bem melhor...”     
d) “É cedo para mim.” e “Posso lhe dar um emprego bem melhor...”     
e) “Posso lhe dar um emprego bem melhor...” e “Me adianta essa, vai...”     

  
03. (Unesp)  Na tira, a morte é caracterizada como  

a) frívola.     
b) compassiva.     
c) solitária.    
d) incorruptível.    
e) materialista.     

  
04. (Fatec)  Analise o quadrinho 

 
O quadrinho de Laerte representa uma crítica à realidade atual, visto que nele a personagem  
a) perde sua função social, pois o desenvolvimento de novas ferramentas acarreta sua obsolescência.    
b) perde sua identidade devido às pressões de um cotidiano estressante diante de uma rotina maçante e 

repetitiva.    
c) é substituído pelas tecnologias que, de tão evoluídas, passam a assimilar hábitos corriqueiros da 

sociedade.    
d) perde sua identidade devido ao abandono da vida no campo, pois já não é capaz de realizar ações 

corriqueiras sem auxílio.    
e) apresenta pior qualidade de vida, pois, ao abrir mão de sua identidade, conecta-se à tecnologia para 

alcançar maior eficiência em suas atividades coletivas.    
  
05. (Famema)   
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Do questionamento da personagem Mafalda, depreende-se uma crítica  
a) ao crescimento demográfico.     
b) à mercantilização da infância.     
c) à precariedade da educação.     
d) à generalização do consumismo.    
e) à desumanização do mundo.     

  
06. (Espm)   

 
A graça da tira decorre:   
a) da existência de "ruído" na comunicação, efetuada por Hagar, sobre um relacionamento amoroso 

anterior ao atual.     
b) de uma fala metafórica de Hagar que, ao dirigir-se diretamente à própria esposa, refere-se às 

qualidades de uma terceira pessoa.     
c) da diferença do nível de linguagem usada pelo emissor para se dirigir aos interlocutores, fato que fez 

sugerir a existência de duas mulheres.     
d) do não entendimento de um discurso ambíguo bastante comum, no qual se dirige a um interlocutor, 

referindo-se a ele como se fosse uma terceira pessoa.     
e) da dificuldade de compreensão no discurso de Hagar, por parte do amigo Ed Sortudo, devido aos 

traços de formalidade da linguagem erudita.     
  
07. (Enem PPL)   

 
 

No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartum produz humor 
brincando com a  
a) caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica.    
b) deterioração do conhecimento científico na sociedade contemporânea.    
c) impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o universo.    
d) dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas.    
e) complexidade da reflexão presente no diálogo.    
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08. (G1 - ifpe)   

 
 

O texto acima faz parte de uma página divulgada em redes sociais chamada “Bode Gaiato”. A página 
divulga memes que fazem referência a diferentes características culturais dos nordestinos. O texto 
apresenta um diálogo entre Júnior e sua mãe sobre Cícero, que queria se matar comendo manga e 
bebendo leite. Sobre o texto, analise o que se afirma abaixo.  
I. O texto faz referência à variação linguística regional e etária, destacando o modo de falar dos 

nordestinos e as diferenças entre a fala de Júnior e a de sua mãe.  
II. O humor do texto constrói-se, principalmente, através da referência a um conhecimento cultural de 

que ingerir a combinação de manga e leite poderia ser fatal.  
III. O vocativo “mainha” é característico de variantes faladas no nordeste do Brasil.  
IV. A palavra “chifre” refere-se à traição e é falada em contextos menos formais de uso da língua.  
V. O texto faz referência ao nordestino de forma estereotipada, indicando a fome como a causa de morte 

de grande parte da população.  
 
Estão CORRETAS, apenas, as afirmações   
a) III, IV e V.     
b) I, II e V.     
c) II, III e IV.     
d) I, II e IV.     
e) I, III e V.     

  
09. (G1 - ifce)  Observe a tirinha a seguir.  

 

 
 

O livro é escolhido como presente por representar um(a)   
a) objeto de desejos.     
b) fonte de conhecimentos.     
c) objeto de entretenimento.     
d) meio de melhorar literalmente a visão das pessoas.     
e) forma de aproximar as pessoas.     
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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
 

 
 
10. (G1 - ifsul)  Observe as afirmações a seguir:  
 

I. Na frase: “Meu pai é meu amigo desde que nasci” há um pleonasmo.  
II. No último quadrinho, há três marcas comuns na linguagem coloquial.  
III. No último quadrinho, ocorre o discurso indireto.  
 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)   
a) I.     
b) II.     
c) I e III.     
d) II e III.     

  
11. (G1 - ifsul)  O texto se enquadra no gênero  

a) charge.     
b) animação.     
c) propaganda.     
d) tirinha.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 

 
12. (G1 - ifsul)  Qual é a crítica central do texto:  

a) A imagem das crianças com os pés no sofá denota desrespeito aos pais.     
b) O bebê sofre abandono por parte dos pais.     
c) Os momentos em família são de mera presença física.     
d) O pai fala sozinho, enquanto os demais não lhe dão atenção.     
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

 
 
13. (G1 - ifsul)  Observando a tira de Luis Fernando Veríssimo, podemos afirmar que existe um pressuposto 

instaurado através da ironia.  
Qual é esse pressuposto?  
a) Os eleitores não sabem votar.    
b) A expressão das cobras, no último quadro, denota que elas não gostam de pesquisas eleitorais.     
c) Não há sentido em fazer pesquisas sobre eleições que já aconteceram.    
d) O eleitor, frequentemente, arrepende-se de suas escolhas eleitorais.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Analise o cartum para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 

 
 
14. (G1 - cps)  Gênero textual define-se como composições socialmente estáveis que tem o objetivo de passar 

determinadas informações. Cada gênero textual tem peculiaridades que variam de acordo com seus 
objetivos (informar, criticar, convencer, relatar...), com seu público alvo (adultos, crianças, escritores, 
professores...), com seu canal de veiculação (mídia impressa, revistas on-line...) e assim por diante. Para 
atingir seus objetivos, os gêneros textuais podem utilizar tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. 
 
Sobre o cartum apresentado, assinale a alternativa que identifique, corretamente, as características desse 
gênero, seu objetivo e a linguagem predominantes. 

 
 CARACTERÍSTICAS OBJETIVO LINGUAGEM

a) Desenho humorístico ou caricatural, espécie de anedota gráfica que 
satiriza comportamentos humanos. Criticar Não verbal 

b) 
Desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, que tem por tema 
algum acontecimento atual, que comporta crítica e focaliza, por meio de 
caricatura, uma ou mais personagens envolvidas. 

Informar Verbal 

c) Segmento de história em quadrinhos, apresentado em jornais ou revistas 
numa só faixa horizontal. Ironizar Verbal e não 

verbal 

d) 
Desenhos em sequência, inicialmente sobre cartão e depois em papel ou 
afim, em preto ou em cores, para fins caricaturais ou humorísticos de 
amplo espectro de percepção e aceitação. 

Entreter Verbal 

e) 
Narração de particularidade curiosa ou jocosa que acontece à margem dos 
eventos mais importantes, e por isso pouco divulgada, de uma 
determinada personagem ou passagem histórica. 

Comover Não verbal 
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o cartum abaixo para responder à(s) questão(ões). 
 

 
 
15. (G1 - ifpe)  Considerando que o Cartum é um gênero composto por linguagem verbal e por imagem, a fim 

de estimular a reflexão acerca de questões relacionadas ao comportamento humano e a situações do 
cotidiano, assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito à mensagem que se pode compreender a 
partir da leitura do cartum.   
a) A imagem que o garoto vê através da janela confirma que as verduras e os vegetais são sempre 

saudáveis, pois o uso de agrotóxicos garante que a lavoura esteja livre de pragas.     
b) Ao comparar o discurso da mãe à imagem que vê pela janela, a expressão do garoto permite inferir 

que verduras e vegetais presentes na salada podem não ser saudáveis, por estarem contaminados 
com agrotóxicos.     

c) O objetivo do texto é mostrar que as mães, em geral, são preocupadas com a alimentação dos filhos.    
d) O texto transmite a ideia de que crianças não suportam comer salada, ainda que esse tipo de 

alimentação seja saudável.     
e) É intuito do texto indicar que a mãe não se importa com o modo como os alimentos são produzidos, 

apenas o filho está preocupado com isso.     
  
16. (G1 - cp2)   

 
A falta de empatia e de solidariedade na sociedade atual está presente na charge, tal tema é mais bem 
representado pela  
a) condição de estudante do menino em contraste com o sangue no chão.    
b) quantidade de televisores na vitrine em contraste com o livro e a mochila do menino.    
c) expressão corporal idêntica do jogador e da mulher em contraste com a posição dos espectadores.     
d) expressão corporal da mulher diferente da do jogador em contraste com o menino morto no chão.     
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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
 

 
 
17. (G1 - cp2)  No último quadrinho do texto, o uso do pronome demonstrativo, associado à atitude corporal 

dos personagens, indica   
a) posse.     
b) saudade.     
c) desprezo.     
d) distância.     

  
18. (G1 - cp2)  Releia a seguinte frase do texto (segundo quadrinho): 

 
... Nós que somos daquela terra! 
 
O uso do termo “que” enfatiza   
a) a certeza de possuir a terra.     
b) a certeza de ter a terra e de ser da terra.     
c) o contraste entre ter a terra e ser da terra.     
d) o contraste entre a aldeia e os donos da terra.     

  
19. (Eear)  Leia: 

 

 
 

Marque a opção que apresenta correta interpretação da tirinha da Mafalda, personagem presente no último 
quadrinho, de autoria do cartunista argentino Quino, em que Felipe, no primeiro quadrinho, mostra-se 
pensativo com a possibilidade de participar do serviço militar.  
a) O menino, receoso do que poderá enfrentar no quartel, imagina situações complicadas a que se 

submeterá e reage com a chegada de seu herói, de modo que seus gritos foram escutados por 
Mafalda.    

b) O jovem menino, com medo do que o quartel lhe reserva, cria situações mentais em que, fatalmente, 
não consegue êxito, conforme expresso no último quadrinho.    

c) A possibilidade de poder contar com a presença física de seu herói no quartel retira, desde o início, 
todo medo e ansiedade do jovem que deseja servir às Forças Armadas de seu país.    

d) Embora com desejo de servir às Forças Armadas, a presença de Mafalda, no último quadrinho, reforça 
a ideia de que as mulheres não concordam com o fato de o serviço militar obrigatório ser exclusivo 
para homens.    

  



Exercícios Complementares 

 

 9

20. (Enem (Libras))   

 
 

Essa tirinha revela que um dos impactos sociais provenientes do uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação tem como consequência o(a)  
a) falta de percepção da realidade.     
b) crítica da sociedade aos poderes midiáticos.     
c) contestação das informações disponibilizadas.     
d) questionamento sobre a reputação das grandes mídias.     
e) indignação do telespectador com os meios de comunicação.     

  
Gabarito:   
 

01. D 
A expressão da avó é reveladora do desagrado que a frase da neta lhe provocara, por associar o termo 
“maratonar” a uma atividade sedentária de assistir ininterruptamente a várias séries de vídeos ou filmes e 
não a uma atividade física de grande esforço. O mesmo conceito está presente no texto I, que afirma que a 
plataforma Netflix tenta evitar o consumo excessivo dos seus produtos com a intenção de melhorar a saúde 
dos seus usuários. Assim, é correta a opção [D].   

 

02. E 
As frases transcritas em [E] constituem exemplos de linguagem formal e de linguagem coloquial, 
respectivamente, já que a primeira obedece às normas da gramática normativa e a segunda, “Me adianta 
essa, vai...”, pela situação de próclise do pronome em início de oração é típica da fala do cotidiano.   

 

03. D 
Ao recusar a oferta de melhor emprego pelo personagem que está prestes a morrer, a morte sugere que a 
profissão lhe agrada, o que a torna incorruptível, como se afirma em [D].   

 

04. B 
[A] Incorreto. As ferramentas continuam a ser empregadas, sem a marca da obsolescência, para regrar um 
cotidiano estressante. 
[B] Correto. Ao substituir a face do indivíduo por símbolos que representam ações desenvolvidas 
cotidianamente por imensa parte das pessoas, o cartunista pretende destacar a perda da identidade delas 
em função de tais atividades muitas vezes estressantes. 
[C] Incorreto. A personagem não é substituída, mas guiada por ferramentas empregadas para marcar a 
rotina da sociedade. 
[D] Incorreto. Não há referência ao abandono da vida no campo. 
[E] Incorreto. O personagem não abre mão de sua identidade, mas perde-a em função da rotina 
estressante.   

 

05. E 
Mafalda questiona o conceito de humanidade: o número de gente aumenta, porém as pessoas têm menos 
humanidade.   

 

06. D 
O humor é instaurado pelo caráter ambíguo da fala de Hagar que se dirige à sua esposa como se tratasse 
de uma terceira pessoa, o que leva Ed Sortudo a tecer a hipótese de que o brinde era dedicado a alguma 
mulher por quem o amigo se havia apaixonado no passado. Assim, é correta a opção [D].   

 

07. A 
O diálogo das cobras alude à linguagem de um determinado grupo de profissionais, que se utilizam de 
palavras, expressões ou siglas de sua área de atuação, difícil de ser entendida por quem não se iniciou na 
sua prática, tipo de linguagem conhecido na área da comunicação como jargão. Desta forma, o cartum 
produz humor brincando com a caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação 
específica, como se afirma em [A].   
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08. C 
[I] Incorreta: o texto não faz referência à variação linguística etária, uma vez que não há destaque de 
diferenças entre a fala de Júnior e a de sua mãe. 
[V] Incorreta: não há referência à fome, tampouco a causas de morte de grande parte da população.   

 
09. B 

Na tirinha, Armandinho diz que seu pai lhe deu um livro por pensar que este pode deixar as pessoas mais 
sábias. Assim, o livro é escolhido como presente por representar uma fonte de conhecimentos.   

 
10. B 

[I] Incorreta: ser pai e ser amigo não são sinônimos e, portanto, não há pleonasmos. 
[III] Incorreta: não vemos o uso do discurso indireto no último quadrinho.   

 
11. D 

Vemos uma tirinha composta por quadrinhos e elementos verbais e não verbais.   
 
12. C 

A charge apresenta uma família sentada no sofá, o que poderia representar um momento de 
compartilhamento e afetos, mas, na verdade, o que vemos é a mera presença física dos membros da 
família, pois cada um está concentrado na sua própria tela.   

 
13. D 

Na tirinha, o questionamento “em quem você teria votado e se arrependido?” carrega um pressuposto de 
que o/a eleitor/a costuma se arrepender de suas escolhas eleitorais.   

 
14. A 

No cartum, vemos uma crítica a um comportamento humano: por meio da linguagem não verbal, o texto 
satiriza a ideia de evolução, já que o ser humano é apresentado nos diferentes estágios, desde uma época 
primata até os dias de hoje, em que ele se torna agente de poluição ao despejar lixo na natureza. Ou seja, 
a “evolução” não o teria levado a um estado de maior desenvolvimento.  
Assim, a alternativa correta é a [A].   

 
15. B 

Embora a mãe do garoto afirme que a salada é saudável, ao observarmos os elementos não verbais como 
a cena na janela e a expressão do garoto, vemos que a fala dela pode ser relativizada. Isso, porque o 
menino olha com expressão de chateado ao deparar-se com a cena de uma plantação sendo contaminada 
com agrotóxicos.   

 
16. C 

Na charge, tanto a mulher que está agachada diante do filho morto quanto o jogador de futebol que está 
na tela sofrem com suas perdas (filho e possivelmente gol ou partida, respectivamente). Porém, os 
espectadores se importam mais com a perda do jogador, observando-o pela televisão e, assim, revelando a 
falta de empatia e solidariedade com a mulher que acabou de perder seu filho.   

 
17. D 

O pronome demonstrativo “daquela” indica distância do falante em relação ao assunto, da mesma forma 
que a postura do personagem, de olhar para o “longe”, revela essa distância.   

 
18. C 

O menino afirma que a terra nunca foi sua, mas logo completa que ele é que é dessa terra, ou seja, 
destaca sua relação de pertencimento àquele espaço, embora não o possua. Dessa forma, o termo “que” 
destaca esse contraste entre possuir a terra e pertencer a ela.   

 
19. A 

No primeiro quadrinho, Felipe reflete sobre a obrigatoriedade do serviço militar, mostrando-se receoso: 
“fico meio apavorado de pensar que vou ter que fazer serviço militar”. No segundo, ele imagina-se como 
um soldado, cuja prisão é decretada por um superior. No terceiro, aparece a figura de seu herói, “o 
cavaleiro solitário”, para salvá-lo da situação. O alívio é tão grande que Mafalda ouve seus gritos de “viva”, 
a altas horas da noite, o que, supomos, tenha atrapalhado seu sono.   

 
20. A 

A imagem de Calvin praticando um ritual magístico-religioso de agradecimento à televisão que classifica 
como poderosa divindade aniquiladora da racionalidade e da imaginação, ao mesmo tempo que faz a 
oferenda do pensamento simbolizado numa tigela de tapioca, tem como objetivo criticar os poderes 
midiáticos que manipulam a sociedade.   

 
 


