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Olá alunos (as)! 

Estamos iniciando o ano letivo de maneira remota (e para vocês pode ser o último ano do Ensino fundamental), 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 IMAGEM ABAIXO COM ATENÇÃO E RESPONDA AS QUESTÕES: 

 

a) Observe, com atenção, as expressões TÓIM NHÓIM POU que aparecem nos quadrinhos 03 e 04. 

O que representam essas expressões? 

 

b) Se em lugar de TÓIM, o desenhista tivesse usado PLOFT o sentido seria o mesmo? Por quê? 

 

c) Qual o sentimento presente em cada personagem em cada um dos quadrinhos? Comente:  

 

d) O que aconteceu com o coelhinho da Mônica? Como você percebeu isso? Foi difícil? Explique: 

 

e) Que título você daria a essa história? Justifique sua resposta: 

 

f) O que prevalece na HQ analisada: a linguagem verbal ou não-verbal? Por quê? 
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1. OBSERVE A IMAGEM ABAIXO COM ATENÇÃO E RESPONDA AS QUESTÕES: 

 
 

1) Que título você daria ao cartum acima? Por quê? 

 

2) Por que usaram a figura da Mulher Maravilha para representar essa mulher moderna, 

atual? 

 

3) Quantos braços, aparentemente, a mulher possui? E como isso é possível? O que isso 

representa? 

 

4) Diga o que representa cada um desses objetos na mão da mulher, em termos de cobrança, 

dizendo de quem vêm cada uma delas, em geral:  

 

a) Livro: 

b) Frigideira: 

c) Celular: 

d) Secador: 

e) Mamadeira: 

f) Pesinho de ginástica: 

g) Espanador: 

h) Pasta 

i) Monociclo: 

 

5) Que expressão você percebe na mulher? Justifique sua resposta: 

 

6) Que mensagem o cartum transmite? Comente: 
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