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Exercícios 

 

1.  

 
La Vie em Rose. Foto: ENEM 

Os quadrinhos exemplificam que as Histórias em Quadrinhos constituem um gênero textual 

a) em que a imagem pouco contribui para facilitar a interpretação da mensagem contida no texto, 

como pode ser constatado no primeiro quadrinho. 

b) cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que facilita a compreensão, como se percebe 

na fala do segundo quadrinho: “</DIV> </SPAN> <BR CLEAR= ALL> < BR> <BR> <SCRIPT>”. 

c) em que o uso de letras com espessuras diversas está ligado a sentimentos expressos pelos 

personagens, como pode ser percebido no último quadrinho. 

d) que possui em seu texto escrito características próximas a uma conversação face a face, como 

pode ser percebido no segundo quadrinho. 

e) que a localização casual dos balões nos quadrinhos expressa com clareza a sucessão cronológica 

da história, como pode ser percebido no segundo quadrinho. 
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2.  

 

 

Na parte superior do anúncio, há um comentário escrito à mão que aborda a questão das atividades 

linguísticas e sua relação com as modalidades oral e escrita da língua.  

Esse comentário deixa evidente uma posição crítica quanto a usos que se fazem da linguagem, 

enfatizando ser necessário  

a) implementar a fala, tendo em vista maior desenvoltura, naturalidade e segurança no uso da língua. 

b) conhecer gêneros mais formais da modalidade oral para a obtenção de clareza na comunicação 

oral e escrita.  

c) dominar as diferentes variedades do registro oral da língua portuguesa para escrever com 

adequação, eficiência e correção. 

d) empregar vocabulário adequado e usar regras da norma padrão da língua em se tratando da 

modalidade escrita.  

e) utilizar recursos mais expressivos e menos desgastados da variedade padrão da língua para se 

expressar com alguma segurança e sucesso. 
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Gabarito 

 

1. D 

A linguagem dos quadrinhos, segundo a interpretação da questão, aproxima o gênero à língua falada, ou 

seja, ao diálogo informal e coloquial, por apresentar proximidade entre a realidade cotidiana de modo 

humorístico.  

 

2. D  

O texto escrito à mão, ao fazer referência ao termo “ferrado”, traz o entendimento ao leitor de que a 

linguagem dos jovens da sociedade cotidiana, que é utilizado na linguagem falada e informal, não deve ser 

utilizada em textos escritos, uma vez que é necessária maior formalidade de acordo com o gênero.  

 

 


