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Gêneros textuais são textos que exercem uma função social 
específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação 

e apresentam uma intenção comunicativa bem definida.
Os diferentes gêneros textuais se adequam ao uso que se faz deles. 
Adequam-se, principalmente, ao objetivo do texto, ao emissor e ao 

receptor da mensagem e ao contexto em que se realiza.

SOURCE: https://www.normaculta.com.br/generos-textuais

SOBRE OS TEXTOS
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QUAIS TEXTOS ESTÃO PRESENTES NAS IMAGENS?

CARTUM TIRA
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QUAL GÊNERO TEXTUAL ESTÁ PRESENTE NA 
IMAGEM?

Cartum é um gênero jornalístico 
considerado opinativo ou analítico 

que critica, satiriza e expõe 
situações por meio do grafismo e 

humor. Abrange, hoje, 
praticamente todos os veículos de 

difusão da informação gráfica: 
jornais, revistas e a internet.

www.todamateria.com.br
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QUESTÃO 01

ENEM 2019: No cartum, o estudante faz uma 
pergunta usando turn this thing on por

a) suspeitar que o colega está com seu 
material por engano.
b) duvidar que o colega possa se tornar um 
bom aluno.
c) desconfiar que o livro levado é de outra 
matéria.
d) entender como desligada a postura do 
colega.
e) desconhecer como usar um livro impresso.

E
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QUESTÃO 02

Nat20- A estrutura utilizada no adjetivo GOOD procura

a) Evidenciar uma comparação a maior.
b) Evidenciar uma qualidade.
c) Demonstrar uma comparação de igualdade.
d) Demonstrar uma comparação a menor.
e) Demonstrar uma qualidade inferior .

c
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QUESTÃO 03

No cartum, a crítica está no fato de a 
sociedade exigir do adolescente que

a) se aposente prematuramente.
b) amadureça precocemente.
c) estude aplicadamente.
d) se forme rapidamente.
e) ouça atentamente B
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QUESTÃO 03
JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:
Na frase, o interlocutor fala sobre os comentários e
as opiniões que foi recebendo em diferentes
momentos de sua vida.
Quando ele tinha 5 anos, todos diziam que ele
deveria ser um rapaz, um garoto crescido.
Aos 10, as pessoas diziam que ele deveria ser mais
maduro.
Atualmente, dizem que ele deveria agir como um
adulto.
Com todas essas críticas, o menino diz
(ironicamente) que, por esse andar da carruagem,
ele estará apto à previdência social antes de
terminar o Ensino Médio.
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QUAL GÊNERO TEXTUAL ESTÁ PRESENTE NA 
IMAGEM?

Charge é um estilo de ilustração 
que tem por finalidade satirizar, 

por meio de uma caricatura, 
algum acontecimento atual com 

uma ou mais personagens 
envolvidos. A palavra é de origem 
francesa e significa carga, ou seja, 

exagera traços do caráter de 
alguém ou de algo para torná-lo 

burlesco.
wikipedia.org
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QUESTÃO 04

Charge é um estilo de ilustração que 
tem por finalidade satirizar. O tema 
presente na imagem

a) Uso excessivo do celular.
b) O capitão não sabe nada de 

embarcações.
c) Ninguém avisa sobre o iceberg.
d) O capitão já tinha observado o 

perigo.
e) O navio estava fora de controle. 
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QUAL GÊNERO TEXTUAL ESTÁ PRESENTE NA IMAGEM?

A tirinha é uma sequência de 
quadrinhos que geralmente faz 
uma crítica aos valores sociais. 

Este tipo de texto humorístico é 
publicado com regularidade. 

Pode-se dizer que são como as 
histórias em quadrinhos (HQ's), 

porém bem mais curtas. 
As tirinhas podem estar contidas 
em jornais, revistas e em sites da 

Internet.
https://www.estudokids.com.br/charge-cartum-tirinha-e-caricatura-entenda-as-diferencas/
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QUESTÃO 05
Na tirinha é possível observar que,

a) a garota preocupada tenta convencer o
colega a estudar mais para melhorar suas
notas.
b) o garoto tenta justificar a falta da lição
de casa por causa do braço quebrado.
c) o garoto e a garota não usam a palavra
“place” com o mesmo significado.
d) a garota fica consternada ao perceber
que o garoto quebrou o braço e terá de
mudar de lugar.

c
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Justificativa da resposta

A alternativa [C] está correta, pois a 

palavra place (lugar) se refere a duas 

ideias diferentes. O garoto quis dizer 

que seu osso foi quebrado em dois 

pontos diferentes, por exemplo, 

próximo ao ombro ou ao cotovelo. A 

garota, por sua vez, pensou que ele 

havia quebrado o osso em duas 

localidades diferentes, por exemplo, 

dois bairros ou cidades. 
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NA AULA PASSADA

NEAR 
FUTURE

SOURCE: IMAGES FROM INTERNET
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✓SUJEITO = I, YOU, HE, SHE, IT, WE, YOU, THEY 
VERBO AUXILIAR “AM, IS, ARE” + VERBO PRINCIPAL + “ING”
NOTA: AM = ‘M / IS = ‘S / ARE = ‘RE / AM NOT / 
IS  NOT = ISN’T / ARE NOT = AREN’T
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Desconhecido
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