
 

 

Tarefa 9 professora Lúcia 
 
01. Leia atentamente a charge abaixo e responda as questões: 

 
a) O que está criticado pelo autor? 
b) O sentido desse texto é construído a partir da oposição de dois termos. Quais são? 
c) Explique o sentido de GELO e DESGELO. 
d) Conclui-se que o elemento “DES” na palavra GELO modifica o sentido da palavra primitiva. Que o 

sentido o prefixo “DES” transmite às palavras?     
 
02. Observe a tirinha abaixo: 

 
 
a) A crítica social desta tirinha é construída justamente pela diferenciação estabelecida entre quais 

palavras?  
b) Qual o radical das palavras VIVENTE e SOBREVIVENTE?  
c) Explique com suas palavras a diferença entre VIVENTE e SOBREVIVER no contexto da tirinha. 
d) Qual das palavras VIVENTE e SOBREVIVENTE possui um prefixo?   

 
03. A partir da leitura desta tirinha, responda: 
 

 
 

a) Sobre qual discurso estereotipado sobre as mulheres essa tirinha está brincando? 
b) O que as palavras AMA, AMAVA e AMOR têm em comum em relação a estrutura? 
c) Faça a separação dos elementos mórficos dos verbos FALE e CONHECEMOS.  
d) Na palavra EXATAMENTE, que classificação mórfica é o elemento MENTE? 
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04. Sobre o meme abaixo, responda: 

 
 

a) De forma cômica, o texto traz uma reflexão sobre o quê? 
b) Qual palavra presente no texto verbal possui flexão de gênero? 
c) Nas palavras RICO e DINEHIRO os elementos mórficos destacados desempenham a mesma função em 

ambas palavras?  
d) Nas palavras TENHO e FALTA os elementos mórficos destacados desempenham a mesma função em 

ambas palavras? 
 

05. Sobre o texto abaixo, responda: 
 

 
 

a) Que gênero textual é esse? 
b) Qual a finalidade desse texto? 
c) Qual o sentido da palavra CARRÃO? 
d) Que elemento mórfico as palavras VOLTINHA e CARRÃO têm comum?  
e) Os elementos –INHA e –ÃO nas palavras VOLTINHA e CARRÃO são morfemas que indicam diminutivo e 

aumentativo respectivamente. Mas nesse contexto, elas significam literalmente isso? Explique com 
suas palavras.  

 


