Exercícios de Interpretação
Orientações:







Fazer as interpretações com calma, sempre pensando na qualidade das respostas;
Ler os textos muitas vezes, até chegar à compreensão total;
Utilizar o dicionário para verificar a escrita de palavras cuja ortografia não dominamos;
Fazer uso de respostas completas;
Verificar a pontuação;
Após a finalização de cada questão, revisar questão e resposta para verificar se estão de acordo.

1. Leia esta tirinha de Mafalda.

a) Mafalda se surpreende com a atitude de seu pai, mas no final da tira, seu pai demonstra estar
insatisfeito. Explique por que o pai de Mafalda se comporta dessa forma no último quadrinho.
b) A tira faz uma crítica à sociedade de um modo geral. Exponha essa crítica de forma bem esclarecedora.

Leia o texto visual:

2. Observe com atenção os três primeiros quadrinhos.
a) Como a paisagem do local em que se passa a história foi caracterizada?
b) Quais elementos do cartum contribuem para essa caracterização?

3. Veja os três últimos quadrinhos. O que podemos concluir a partir desse desfecho?

4. Você deve ter percebido que o cartunista faz uma crítica no texto.
a) Explique qual seria a crítica presente nesses quadrinhos.
b) Em sua opinião, o remédio receitado pelo médico por si só poderia resolver o problema de saúde da
personagem? Por quê?

5. Leia o outdoor a seguir.

a) A imagem da mão segurando um objeto está diretamente relaciona a uma palavra escrita no outdoor.
Mencione essa palavra e explique qual a relação entre o objeto que a mão segura e esse vocábulo.
b) Observe todo o texto e explore o significado da palavra apaga nesse contexto, trazendo-a para a vida
real.

6. Leia este pequeno poema.

a) Nesse texto, com o que são comparados os poemas e os poetas?
b) Por que o poema diz que “eles andam famintos por uma inspiração...”?

7. Leia o poema a seguir.

a) No início do poema, o eu lírico fala de uma tempestade. O que anuncia a chegada dessa tempestade?
b) Como o eu lírico se sente ao perceber a ventania?
c) A partir de certo momento, o eu lírico se tranquiliza. Qual trecho marca essa mudança em seu estado de
espírito?
d) Podemos dizer que esse poema tem duas partes, separadas pela frase que você identificou na questão
anterior. Quais emoções predominam em cada parte?

1. a) O pai de Mafalda fica decepcionado consigo
mesmo, pois, embora sua filha pensasse que ele
estivesse preocupado com um problema social
importante, ele, na verdade, estava preocupado com a
notícia do jogo de futebol.
b) A crítica está na sociedade que, muitas vezes, não
se preocupa com problemas importantes como o
número de crianças abandonadas. As pessoas
somente se preocupam com o que acontecem a elas e
com aquilo que é de interesse próprio.
2. a) A paisagem da história, nos três primeiros
momentos, pode ser caracterizada como poluída,
urbana, com pessoas que transitam e há um
personagem que está, aparentemente, com problemas
respiratórios.
b) O homem, em posição mais curvada, olhos caídos,
mão ao peito e a sua procura por um médico; um
ambiente mais acinzentado; e a imagem de uma
fábrica compõem a caracterização do ambiente.
3. É permitido concluir que a fábrica que faz os
remédios que combatem as doenças respiratórias e a
mesma que causa toda a poluição.
4. a) O cartum critica a hipocrisia dessa indústria, que
pode representar muitas outras. Essa empresa se
aproveita dos problemas respiratórios causados por
ela mesma para fazer a venda de seus remédios,
revelando que o seu comprometimento não é com a
saúde da população, mas sim com os seus lucros.

b) O Remédio, sozinho, não acabaria com os
problemas respiratórios do personagem apresentado,
pois a poluição continua. O remédio amenizará os
problemas, mas não vai resolvê-los por completo.
Provavelmente, após um tempo, os problemas de
saúde do indivíduo retornarão.
5. a) A mão segura uma espécie de apagador que
serve para apagar a mensagem do texto, logo essa
imagem está associada à palavra apaga.
b) Apaga, nesse contexto, refere-se a uma situação de
morte. Se as pessoas não seguirem as leis de trânsito,
elas podem causar ou sofrer acidentes, portanto,
apagar seria a consequência do não cumprimento das
leis.
6. a) Os poemas são comparados a moscas e os
poetas, a passarinhos que comem essas moscas.
b) O poema informa isso, pois os poetas precisam de
inspiração para poder escrever suas obras, por isso
eles estão “famintos” por essa ela.
7. a) Um vento bem forte anuncia a chegada da
tempestade.
b) O eu lírico fica com medo e ansiedade, pensando
no estrago que o vento pode produzir na sua cidade.
c) O verso “Mas que bom! Caiu só uma chuva...”
representa o início da calmaria do eu lírico.
d) Na primeira, predominam a tensão e o medo; na
segunda parte do texto, percebem-se mais
tranquilidade, alívio e bem-estar.

