
 

 

Tarefa 8 professora Vanessa 
 
01. (Unicamp 1996)  Leia a tira a seguir e responda as perguntas: 
 

 
 

a) Da leitura dos dois primeiros quadros, depreende-se uma opinião geral do garoto Calvin sobre 
proibições. Que opinião é essa? 

b) Observe o que faz Calvin no último quadro da tira e explique o que essa ação significa no contexto da 
história. 

c) Suponha a seguinte situação: numa autoestrada de alta velocidade, uma placa de sinalização diz "Não 
pare na pista". Bem à vista da placa, um motorista trafega em marcha ré, no acostamento. Pela lógica 
de Calvin este motorista está errado?  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Meu amigo Marcos 
O generoso e divertido companheiro de crônicas 

 
Conheci Marcos Rey há mais de vinte anos, quando sonhava tornar-me escritor. Certa vez confessei esse 

desejo à atriz Célia Helena, que deixou sua marca no teatro paulista. Tempos depois, ela me convidou para 
tentar adaptar um livro para teatro. Era O RAPTO DO GAROTO DE OURO, de Marcos. Passei noites me 
torturando sobre as teclas. Célia marcou um encontro entre mim e ele, pois a montagem dependia da 
aprovação do autor. Quando adolescente, eu ficara fascinado com MEMÓRIAS DE UM GIGOLÔ, seu livro mais 
conhecido. Nunca tinha visto um escritor de perto. Imaginava uma figura pomposa, em cima de um pedestal. 
Meu coração quase saiu pela boca quando apertei a campainha. Fui recebido por Palma, sua mulher. Um 
homem gordinho e simpático entrou na sala. Na época, já sofria de uma doença que lhe dificultava o 
movimento das mãos e dos pés. Cumprimentou-me. Sorriu. Estava tão nervoso que nem consegui dizer "boa-
tarde". Gaguejei. Mas ele me tratou com o respeito que se dedica a um colega. Propôs mudanças no texto. 
Orientou-me. Principalmente, acreditou em mim. A peça permaneceu em cartaz dois anos. Muito do que sou 
hoje devo ao carinho com que me recebeu naquele dia. 

(WALCYR CARRASCO, PÁG. 98 - VEJA SP, 14 DE ABRIL, 1999.) 
 
02. (Fgv 1999) Célia marcou um encontro entre mim e ele, pois a montagem dependia da aprovação do 

diretor. 
Fora do contexto, o trecho em destaque na frase a seguir pode ter dois sentidos. Explique-os. 
A montagem dependia DA APROVAÇÃO DO DIRETOR.  
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03. (Unesp 1999)  A questão se refere à seguinte charge de Ziraldo (Ziraldo Alves Pinto, 1932-): 
 

 
  

In: ZIRALDO. A ULTIMA DO BRASILEIRO - QUATRO ANOS DE HISTÓRIA NAS CHARGES DO JORNAL DO BRASIL. Rio de Janeiro: Editora 
Codecri, 1975. 

 
Toda CHARGE, segundo os especialistas em comunicação, tem por objetivo a crítica humorística imediata a 
um fato ou ocorrência do momento atual, em geral de natureza política. A charge de Ziraldo, embora 
publicada em 1974, no Jornal do Brasil, resistiu ao tempo, pois o problema que focaliza ainda persiste. 
Com base neste comentário, responda: 
a) No discurso da primeira personagem da charge, as formas verbais "fecha", "vê" e "consegue", 

juntamente com o pronome "você", exemplificam um uso típico do português coloquial brasileiro. 
Explique esse uso e reescreva o discurso da personagem de acordo com a norma culta. 

b) Levando em consideração a natureza crítica e humorística das charges, interprete os elementos visuais 
que, no interior do balão, representam o que a segunda personagem imaginou.  

  
04. (Ufrn 1999) Analise a tirinha a seguir, focalizando a concepção de Mafalda sobre a TV e sobre o 

comportamento do adulto ante a programação televisiva. 

 
LAVADO, Joaquim Salvador (Quino). "Toda Mafalda: da primeira à última tira". Trad. por Andréa Stahel M. da Silva et al. São Paulo: Martins 

Fontes, 1993. p.222.  
  
05. (Unicamp 2000)   
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O tema desta tira é, tecnicamente falando, um "neologismo semântico", isto é, um novo sentido - surgido 
há alguns anos -, assumido por uma palavra que já existia. A palavra em questão é o verbo "ficar", que 
ocorre três vezes neste caso. 
a) Qual (ou quais) das ocorrências representa(m) um sentido mais antigo do verbo "ficar"? Qual(is) 

representa(m) o novo sentido? 
b) Que palavra provavelmente preencheria as reticências da terceira fala? 
c) A última fala pode ser interpretada como sendo irônica. Por quê?  

  
06. (Ufv 2001) Quando uma sentença é estruturalmente ambígua, isto é, pode ser interpretada de duas 

maneiras diferentes, observa-se a presença de elementos contextuais que favorecem uma das 
interpretações. Muitas vezes, porém, obtém-se efeito humorístico, fazendo com que a sentença seja 
interpretada à luz de um contexto menos provável. É o que ocorre na tirinha a seguir. 

 
Interprete a tirinha com atenção e responda aos itens seguintes: 
a) Transcreva o segmento da primeira fala que a torna ambígua. 
b) Reescreva a primeira fala, inserindo-lhe apenas uma forma verbal, de modo que a única interpretação 

possível seja a revelada na fala do 2º. balão. 
c) Reescreva a primeira fala, inserindo-lhe apenas uma forma verbal, de modo que a única interpretação 

possível seja a revelada na fala do 3º. balão.  
  
07. (Ita 2001)  Leia a seguir a tira de Luís Fernando Veríssimo, publicada no jornal "O Estado de S. Paulo" de 

16/7/2000, e explique como se dá o efeito cômico. 

  
  
08. (Ufscar 2001)   

 
(QUINO. "Toda Mafalda". São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 264.) 

Para que um ato de comunicação obtenha sucesso, é muito importante que haja um conhecimento comum, 
partilhado entre as pessoas. A graça nos quadrinhos apresentados reside no fato de haver informações não 
partilhadas entre as personagens. 
a) Considerando todas as informações da história, explicite o que a personagem Susanita quis dizer, com 

sua frase no quarto quadrinho, e o que a personagem Manolito entendeu. 
b) Percebe-se, no quarto quadrinho, uma oscilação no emprego de pessoas gramaticais. Reescreva a 

frase da personagem, utilizando uma única pessoa gramatical.  
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09. (Ita 2004)   

 
("Folha de S. Paulo", 1/10/2001.) 

a) O que há de engraçado nesse diálogo? 
b) Qual a marca linguística que permite o efeito cômico?  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
 
10. (G1 - cp2 2010)  No texto, Calvin atribui aos adultos as práticas irresponsáveis que desequilibram o meio 

ambiente. Levando em conta os quadrinhos, que atitude da mãe poderia isentá-la dessa culpa?  
  


