6º ano

Português
Tarefa 12 – Professor Rogger





Justifique o porquê das alternativas estarem incorretas, ou seja, qual é o erro que existe em cada item.
A lista deverá ser impressa.
Faça a justificativa na própria lista.
Na correção, faremos marcação de palavras chaves, por isso, é necessário que a lista esteja impressa.

01. (G1 - ifsc 2012) Leia e observe com atenção o quadrinho e, a seguir, assinale a alternativa CORRETA.

a)
b)
c)
d)
e)

A mensagem de humor transmitida pelo quadrinho se dá com a concomitância da linguagem escrita e
da linguagem visual.
Só a linguagem escrita é suficiente para a composição e a transmissão da mensagem humorística
contida no quadrinho.
É na linguagem visual que está centrada toda a mensagem humorística transmitida, sendo a escrita
dispensável.
A mensagem escrita no quadrinho, representada pela fala da personagem, apresenta todas as
características da linguagem culta, ou padrão.
Na mensagem escrita, há ocorrência de um mesmo substantivo, ora no masculino, ora no feminino.

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:
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02. (G1 - ifsp 2012) Assinale a alternativa cujas palavras completam, correta, respectivamente e sem
alteração de sentido, o texto a seguir.
Quando Honi avisa sua mãe de que o pai havia chegado, Helga o chama de “o provedor de pão”,
_________ usa uma expressão que se refere a quem traz o sustento para a família.
________ percebe, _________ para o marido, que, naquele dia ao menos, Hagar não foi capaz de cumprir
sua tarefa.
a) entretanto ... Sendo assim ... à proporção que olha
b) porém ... E ... ainda que olhe
c) ou ... Portanto ... conforme olha
d) pois ... Entretanto ... à medida que olha
e) já que ... E ... embora olhe

03. (G1 - ifsp 2012) No primeiro quadrinho, os pontos de exclamação empregados na fala de Helga
contribuem para mostrar que a personagem
a) espanta-se, pois vê as condições lamentáveis em que seu marido chega em casa.
b) entristece-se, pois esperava ansiosamente que Hagar lhe trouxesse o que ela havia pedido.
c) lamenta-se, pois sabe que seu marido não se empenha para dar sustento à família.
d) irrita-se, pois a chegada de Hagar interrompe o chá e a conversa com sua filha.
e) alegra-se com o retorno do marido, pois ele é o responsável por prover a casa.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

04. (G1 - cp2 2012) Após a leitura da tira, podemos observar que a atitude da garça é de:
a) solidariedade.
b) reprovação.
c) indiferença.
d) aprovação.
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05. (G1 - utfpr 2013) Sobre a tirinha abaixo, responda:

a)
b)
c)
d)
e)

A graça da tira de Calvin é porque ele inverte o processo de fabricação do chá, falhando na tentativa
de fazê-lo já gelado.
A ingenuidade da criança é retratada nessa tirinha, pois o personagem, astutamente, faz um chá
gelado com êxito.
A tira de Calvin retrata a pressa do cotidiano, trazendo uma brutal crítica social aos que são
determinados pelas mídias atuais.
Calvin e Haroldo, na tira acima, tentam burlar as leis da física.
É impossível dizer porque o chá gelado de Calvin falhou, uma vez que ele seguiu o processo natural
para a feitura de um chá.
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