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Olá alunos (as)! 

Estamos iniciando o ano letivo de maneira remota, mas saibam que se tiverem dúvidas sobre as atividades, podem 

entrar em contato comigo, que auxilio vocês. 

Não é necessário copiar as questões no caderno, podem responder na folha mesmo, ou responder no caderno, mas é 

importante que respondam com a letra de vocês, e que colem as folhas no caderno.  

Bom estudo para todos (as)! 

 

1. OBSERVE A CHARGE ABAIXO E RESPONDA AS QUESTÕES: 

 

 

a) Qual o tema presente na charge acima? 

 

b) O que ela denuncia? Comente: 

 

c) Há a presença da linguagem verbal nesta charge? Por quê? Isso dificulta ou facilita o 

entendimento? Por quê?  

 

d) Podemos afirmar que o personagem está fazendo uma boa ação? Justifique sua resposta 

mencionando todos os elementos encontrados na imagem: 

 

e) O que mais comprovou a ação duvidosa do homem: o machado ou as tantas outras árvores 

cortadas? Explique:  

 

f) Crie uma fala para o personagem presente na charge:  

 

g) Caracterize, física e comportalmente, esse personagem, com um número mais variado 

possível de adjetivos (características/qualidades/defeitos):  
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1. OBSERVE A IMAGEM ABAIXO COM ATENÇÃO E RESPONDA AS QUESTÕES: 

 

a) O que aparece sempre em todos os momentos lembrados pelo homem?  

 

b) O que essa presença, na verdade, significa?  

 

c) Qual o tema principal abordado na imagem? 

 

d) O final foi, digamos, surpreendente? Justifique sua resposta: 

 

e) Que mensagem podemos extrair, após observar a imagem? Comente:  

 

f) Dê um título a imagem:  

 

g) Qual o poder que o dedo indicador tem? Comente:  
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