
 

 

RESOLUÇÕES 
 
01. >O humor da tira é construído com base nas diferentes interpretações que Filipe e Mafalda atribuem a uma 

determinada expressão. 
a) Qual é essa expressão? 

“uma barbaridade”. 
b) Que sentido Filipe atribui a essa expressão? 

Filipe utilizou a expressão para exprimir sua indignação diante das enormes somas de dinheiro gastas 
com armamentos quando há tanta fome no mundo. 
A opção de investir na fabricação de armas em lugar de usar o dinheiro para erradicar a fome é, 
segundo o garoto, uma barbaridade. 

 
>Mafalda atribui à expressão identificada outro sentido. 
a) Que sentido é esse? 

Mafalda entendeu a expressão como uma quantificação do número de “barbaridades” a que Filipe se 
refere. Para ela, a existência da fome no mundo e os investimentos em armas configuram duas 
“barbaridades misturadas” e não apenas uma, como afirma o amigo. 

b) Que termo da expressão possibilita a diferença de interpretação de Mafalda e Filipe? explique. 
É o termo uma. No contexto da tira, esse termo é utilizado como artigo indefinido e como numeral. Na 
fala de Filipe, é um artigo indefinido, pois estabelece um sentido indeterminado ao substantivo 
barbaridade. Na fala de Mafalda, trata-se de um numeral, pois indica a quantidade de barbaridades 
identificadas pelo garoto. Segundo ela, são duas barbaridades – a fome e o investimento em armas – e 
não uma, como disse o amigo. 

 
02. As personagens da tira (o homem que lê o jornal e o pirata) fazem uso de numerais em suas falas. 

a) identifique esses numerais e classifique-os. 
b) O homem que lê o jornal faz uso do numeral cardinal quatro e dos ordinais 
c) primeiro, segundo e terceiro; o pirata usa o ordinal quarto (duas vezes). 
d) b) A que estão associados esses numerais na tira e o que eles indicam? 
e) estão associados à forma de criar uma história de pirata em quadrinhos. 
f) O cardinal quatro, usado pelo homem que lê o jornal, indica a quantidade de 
g) quadrinhos necessários para criar a história. Os ordinais primeiro, segundo e 
h) terceiro, também utilizados pelo homem que lê o jornal, indicam a ordem dos 
i) quadrinhos para a apresentação de cada elemento da história: no primeiro, 
j) a personagem; no segundo, a ideia da personagem; no terceiro, a “sangueira”. 
k) O ordinal quarto, utilizado pelo pirata, indica, no contexto da tira, a curiosidade 
l) dele sobre o que aconteceria no último quadrinho da história. 

 
03. A tira a seguir apresenta uma situação inusitada: a ultrassonografia de uma coelha grávida. 

GALHARdO, Caco. you have been disconnected – Um livro de tiras dos pescoçudos. São Paulo: devir, 2004. p. 38 
 

 
SMITHE. Zé do Boné. Jornal da Tarde, São Paulo, 19 out. 2002. 2008 CREATORS SyNdICATE/IPRESS LAERTE Reprodução 

proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. 
 

> Na tira, o humor é construído pela interpretação que a personagem Flor, esposade Zé do Boné, dá à 
expressão meio a meio. 
a) De que tipo de numeral é exemplo essa expressão? 

A expressão meio a meio é um exemplo de numeral fracionário. 
b) A que faz referência essa expressão na tira? 
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Na tira, a expressão meio a meio faz referência à (suposta) divisão igualitária das tarefas cotidianas 
realizadas pelo casal Flor e Zé do Boné. 
>Explique por que a fala de Flor, no último quadrinho, leva o leitor a reinterpretar o sentido de sua 
primeira afirmação e ajuda a entender o fato de o casal procurar o conselheiro matrimonial. 
A fala de Flor no último quadrinho mostra que ela usou a expressão meio a meio ironicamente, pois deixa 
claro ter sido ela, até aquele momento, a única responsável por todas as tarefas diárias. essa afirmação de 
Flor sugere que o motivo de o casal procurar um aconselhamento matrimonial é o fato de Zé do Boné não 
dividir as atividades domésticas com a esposa 

 
04. (Fuvest-SP) leia os trechos I e II. 

I. Segundo levantamento feito, se perdesse as duas milhões de causasque tramitam contra ela e tivesse 
de pagá-las, a União seria obrigada adesembolsar a bagatela de U$ 68 bilhões. 

II. II. Segundo a norma culta, milhão, bilhão, trilhão etc. comportam-secomo substantivos masculinos e 
variam em número: dois milhões, vinte trilhões etc. 

III. Comparando o segmento destacado no texto i com a informação de naturezagramatical do texto II: 
IV. a) reescreva esse segmento substituindo causas por processos. 
V. (...) os dois milhões de processos (...) 
VI. b)explique por que, em relação à norma culta, a concordância no segmento destacado deve ser 

considerada incorreta. 
VII. Conforme a informação do texto ii, milhão comporta-se como substantivo 
VIII. masculino e varia em número. Sendo assim, o numeral dois na expressão 
IX. “as duas milhões de causas” deve ser colocado no masculino (os dois milhões 
X. de causas), concordando com “milhões”, que se comporta como sub 

 
05. Escreva por extenso os numerais cardinais: 57/ 66/ 105/ 270/ 312/ 5.615/ 13.758/ 6.984.533/ 

52.304.801. Preste atenção  na pontuação. 
R: cinquenta e sete; sessenta e seis; cento e cinco; duzentos e setenta e nova; trezentos e doze; cinco mil, 
seiscentos e quinze; treze mil, setecentos e cinquenta e oito; seis milhões, novecentos e oitenta e quatro 
mil, quinhentos e trinta e três; cinquenta e dois milhões, trezentos e quatro mil, oitocentos e um. 

 
06. Escreva por extenso os numerais ordinais: 33º / 55º/ 79º / 124º / 248º / 367º / 486º / 572º / 631º / 780º 

/ 825º / 913º. 
R: trigésimo terceiro; quinquagésimo quinto; septuagésimo nono; centésimo vigésimo quarto; ducentésimo 
quadragésimo oitavo; trecentésimo sexagésimo sétimo; quadringentésimo octogésimo sexto; 
quingentésimo septuagésimo segundo; sexcentésimo trigésimo primeiro; septingentésimo octogésimo; 
octingentésimo vigésimo quinto; nongentésimo décimo terceiro. 

 
07. Informe se UM ou UMA é numeral ou artigo indefinido. 

a) Hoje saímos atrás de uma casa para alugar. Encontramos várias, mas como o aluguel está caro, 
apenas uma nos interessou: tem um banheiro, uma sala, um quarto e a cozinha. (artigo 
indefinido/numeral/numeral/numeral). 

b) Conhecemos um casal que tem dois filhos e outro casal que tem um. (artigo indefinido/numeral). 
c) Procurei uma casa de chá e encontrei uma, mas só servia chá preto. (artigo indefinido/numeral). 

 
 


