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Língua Portuguesa 6º ano 

Atividade para quinta-feira (24 de setembro de 2020) – 2 horas-aula. 

 

3º Bimestre 

Conteúdo: Exercícios Complementares: Linguagem verbal e não-verbal, 

linguagem mista, HQs. Atenção aluno: essas atividades podem ser copiadas no 

caderno ou impressas de acordo com a preferência do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 24 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

3º Bimestre 

 

Atividades complementares 



1. 1. Leia a tirinha e responda à questão. 

 

Enunciado 
O assunto principal tratado na tirinha é 
  
A)educação. 
  
 B)preconceito. 
  
C)sofrimento. 
  
D)doença contagiosa. 
 
 
2. Explique a expectativa do leitor na leitura do primeiro quadrinho. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
3.  

 

 

2. Enunciado 

Na tira, o uso da linguagem verbal e da não verbal concorre para  

 

A)confusão.  

B)comoção.  

C)dúvida.  



 D)humor.  

E)pena. 

 

 

 

 

Correção referente ao dia 23-09 

Pág. 114 e 115 

 Atividade 1: Quem  desenhou foi Heitor, o  mais velho. Os indícios que  apontam para isso 

são: as falas indicam orgulho sobre  o domínio que o irmão  mais velho exerce sobre o  

mais novo; ao final, o lápis  está na mão de Heitor,  enquanto Otto apenas  reage ao que 

acabou de ler. 

 Atividade 2: Resposta  pessoal. 

 Atividade 3: Eles estão no  papel, que está amassado,  por alguma razão. No  início da 

história, Otto e  Heitor fazem piadas com  as expressões “ver de  perto” e “ver melhor”. 

Eles  riem muito e, no último  quadrinho, orgulham-se  das piadas. 

 Atividade 4: O próprio  autor é o responsável por  amassar o papel em que  desenhou Otto 

e Heitor. 

 Atividade 5: O autor dá a  entender que não gostou  da própria história que  criou em 

razão do apelo a  uma piada “fácil”. 

 Atividade 6: Existe  um indício no terceiro quadrinho, pois o papel  do quadro passa a ser  

destacado, puxado pelas  pontas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


