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SEMANA 1 
 

Textos verbais e não verbais 

 
1- Que elemento da linguagem não-verbal reforça a fala registrada no segundo balão? 

A   a expressão facial da personagem. 
B   a ausência de um interlocutor. 
C   o formato do balão. 

D   a posição da mão. 
E   o cenário. 
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2- Utilizando-se de linguagem verbal e não verbal, o Texto II tem o objetivo de: 

A Divertir. 
B Informar. 
C Censurar. 

D Aconselhar. 
E Reivindicar. 
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3- A respeito das linguagens verbal e não verbal utilizadas no texto lido, pode-se dizer que: 

A elas reproduzem informações que se opõem. 
B uma reforça o conteúdo expresso pela outra. 
C cada uma delas trata de um assunto diferente. 

D apenas uma delas contém uma ideia favorável ao desperdício de água. 
E as duas apresentam orientações sobre como identificar a qualidade da água para 

consumo. 
 

 
 

4- A linguagem verbal e a não verbal apresentam elementos para a análise de um texto. 

Sendo assim,  

A  o gênero textual tirinha não admite dupla interpretação. 
B  a linguagem não-verbal, por ser irrelevante,  não auxilia na interpretação. 

C  a linguagem verbal é necessária para o entendimento do terceiro quadrinho. 
D  a dupla interpretação quanto à entrega do pastel auxilia na construção do humor. 

E o uso de linguagem em sentido real, em sua própria significação na tirinha, permite mais 
de uma interpretação. 
 

 
 

Polícia investiga troca de bebê por casal 
A polícia do Paraná está investigando três casos de doação ilegal de bebês no Estado, que 
teriam sido trocados pelos pais por material de construção, cestas básicas e por uma casa. 

      Folha de São Paulo 

 
5- Na transmissão de uma mensagem, o autor de um texto pode fazer uso de linguagem 

verbal e/ou não verbal. No texto em análise, houve o emprego da linguagem verbal para 

divulgar uma notícia. 

Levando em consideração que a investigação policial não estava concluída na época da 

publicação da notícia, a forma verbal “teriam sido trocados” sugere que os casos 
investigados eram 

 

A  possíveis. 
B idealizados. 

C confirmados. 
D fantasiosos. 
E contraditórios. 

 


