
Atividades de Língua Portuguesa 

Tira é uma história em quadrinhos, geralmente com três ou quatro quadros, veiculada em jornais e 

revistas em uma única faixa horizontal – ou, em alguns casos, vertical. Uma história mais longa, 

porém, pode ser dividida em várias tiras, apresentadas por determinado período em jornal ou 

revista. 

 
 Leia esta tira. 

 

1. Descreva o que acontece na história.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2. Qual é o fato inesperado da tira?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
3. Se o último quadrinho da tira fosse eliminado, o humor seria mantido? Explique sua resposta.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
4. Elabore um texto que descreva o último quadrinho como se ele fizesse parte de um texto narrativo 
sem imagens.  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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6- Leia a tira abaixo: 

 

 
a) No quarto quadrinho há um balão em forma pontilhada. Para que ele serve?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
b) Em sua opinião, como o leão interpretou a fala “Psiu!!! Daniel!!”, dita por Suriá?  
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

5- Neste quadrinho, o indígena Tininim está 
falando e o saci Pererê está pensando. 
Como é possível saber disso?  
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 



Observe as imagens abaixo e crie falas dentro dos balões, de modo que linguagem verbal e 
linguagem não-verbal se relacionem dando sentido a narrativa.  
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Leia a música e responda às questões que 
seguem:  
Era Uma Vez- Sandy e Junior  
 
Era uma vez  
Um lugarzinho no meio do nada  
Com sabor de chocolate  
E cheiro de terra molhada  
 
Era uma vez 
 A riqueza contra a simplicidade  
Uma mostrando pra outra  
Quem dava mais felicidade  
 
Pra gente ser feliz  
Tem que cultivar  
As nossas amizades  
Os amigos de verdade  
 
Pra gente ser feliz  
Tem que mergulhar  
Na própria fantasia  
Na nossa liberdade  
 
Uma história de amor  
De aventura e de magia  
Só tem a ver  
Quem já foi criança um dia  
 
a) Podemos dizer que a música tem a 
estrutura de um poema, por quê?  
 
( )Tem versos, tem rimas e está escrito em 
parágrafos.  
( ) Possui versos, rimas e está estruturado em 

estrofes. 

 
b) Na música temos:  
( ) 5 estrofes e 20 versos  
( ) 20 estrofes e 4 versos 

 
c) Qual é o tema da música?  

( ) a música fala sobre uma história de amor 
de aventura e de magia.  
(  ) a música ensina como devemos ser feliz. 

(  ) a música explica que é preciso ser rico 
para ser feliz.  
( ) a música fala de um lugar no meio do nada 

e explica como era esse lugar. 

2. Leia a tira e responda: 

 

A linguagem empregada na fala das 
personagens é:  
(     ) Informal  
(     ) Formal 
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