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a) As personagens estão sozinhas, observando as estrelas. No segundo quadrinho, a que a palavra “nós” se refere? 
b) No último quadrinho, a segunda personagem pergunta “vocês quem?”. Anali
que a segunda personagem se considera ser uma pessoa insignificante? Explique, explorando a oposição entre os 
pronomes “nós” e “vocês”. 
 
2- A comunicação realiza-se por meio da relação entre um emissor (quem produz uma men
que escuta e compreende a mensagem). Os componentes do discurso são denominados: 
pessoa do discurso. Leia este diálogo entre o garotinho Calvin e Susie, colega de escola dele.

a- No primeiro quadrinho, o pronome “você” (dito por Calvin) e “eu” (dito por Susie) representam qual personagem?
b- Os pronomes fazem referência a mesma personagem. Por que as personagens utilizam pronomes diferentes para 
se referirem ao mesmo indivíduo? Explique.
3- Na tirinha a seguir, os dois personagens são jogadores de uma mesmo time e conversam durante uma partida de 
futebol: 
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a) As personagens estão sozinhas, observando as estrelas. No segundo quadrinho, a que a palavra “nós” se refere? 
b) No último quadrinho, a segunda personagem pergunta “vocês quem?”. Analisando a pergunta, podemos afirmar 
que a segunda personagem se considera ser uma pessoa insignificante? Explique, explorando a oposição entre os 

se por meio da relação entre um emissor (quem produz uma men
que escuta e compreende a mensagem). Os componentes do discurso são denominados: 

do discurso. Leia este diálogo entre o garotinho Calvin e Susie, colega de escola dele.

 

 
o pronome “você” (dito por Calvin) e “eu” (dito por Susie) representam qual personagem?

Os pronomes fazem referência a mesma personagem. Por que as personagens utilizam pronomes diferentes para 
víduo? Explique. 

seguir, os dois personagens são jogadores de uma mesmo time e conversam durante uma partida de 
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a) As personagens estão sozinhas, observando as estrelas. No segundo quadrinho, a que a palavra “nós” se refere?  
sando a pergunta, podemos afirmar 

que a segunda personagem se considera ser uma pessoa insignificante? Explique, explorando a oposição entre os 

se por meio da relação entre um emissor (quem produz uma mensagem) e o receptor (ser 
que escuta e compreende a mensagem). Os componentes do discurso são denominados: 1ª pessoa, 2ª pessoa e 3ª 

do discurso. Leia este diálogo entre o garotinho Calvin e Susie, colega de escola dele. 

o pronome “você” (dito por Calvin) e “eu” (dito por Susie) representam qual personagem? 
Os pronomes fazem referência a mesma personagem. Por que as personagens utilizam pronomes diferentes para 

seguir, os dois personagens são jogadores de uma mesmo time e conversam durante uma partida de 
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Aprendemos que os pronomes do caso reto são usados para se referir a pessoa que pratica a ação verbal e os pr
nomes oblíquos referem-se ao sujeito verbal.
 
a- No primeiro quadrinho, a personagem usa a expressão “massacrá
“Vamos Arrasar eles!”. Qual das expressões está construída de acordo com a gramática normativa? Explique.
b- Reescreva a frase do segundo quadrinho adequando
c- Levando em consideração o fato das personagens estarem em uma campo de futebol, explique o humor da tirinha.
 
4- Leia a tirinha humorística: 

a- No segundo quadrinho, Jon utiliza o pronome oblíquo “lo”. T
se ao mesmo objeto? Explique. 
b- Antes de ler o terceiro quadrinho, qual substantivo, aparentemente, o pronome “lo” substitui? Qual fato da realid
de nos leva a pensar assim? Explique o humor do texto.
 
5- No discurso, é comum o emprego da expressão “a gente” como pronome pessoal. Leia o quadrinho abaixo e re
ponda as questões propostas. 
 

a- No primeiro balãozinho, a expressão “a gente” refere
b- Reescreva a frase “A gente passou no vestibul
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Aprendemos que os pronomes do caso reto são usados para se referir a pessoa que pratica a ação verbal e os pr
verbal. 

No primeiro quadrinho, a personagem usa a expressão “massacrá-los”. No segundo quadrinho, o outro jogador diz 
!”. Qual das expressões está construída de acordo com a gramática normativa? Explique.

ndo quadrinho adequando-a à linguagem formal. 
Levando em consideração o fato das personagens estarem em uma campo de futebol, explique o humor da tirinha.

 
No segundo quadrinho, Jon utiliza o pronome oblíquo “lo”. Tanto para Jon, quanto para Garfield, o pronome refere

Antes de ler o terceiro quadrinho, qual substantivo, aparentemente, o pronome “lo” substitui? Qual fato da realid
de nos leva a pensar assim? Explique o humor do texto. 

No discurso, é comum o emprego da expressão “a gente” como pronome pessoal. Leia o quadrinho abaixo e re

 
No primeiro balãozinho, a expressão “a gente” refere-se a quem? 
Reescreva a frase “A gente passou no vestibular!” substituindo “A gente” por “nós”. 
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Aprendemos que os pronomes do caso reto são usados para se referir a pessoa que pratica a ação verbal e os pro-

”. No segundo quadrinho, o outro jogador diz 
!”. Qual das expressões está construída de acordo com a gramática normativa? Explique. 

Levando em consideração o fato das personagens estarem em uma campo de futebol, explique o humor da tirinha. 

 

a Jon, quanto para Garfield, o pronome refere-

Antes de ler o terceiro quadrinho, qual substantivo, aparentemente, o pronome “lo” substitui? Qual fato da realida-

No discurso, é comum o emprego da expressão “a gente” como pronome pessoal. Leia o quadrinho abaixo e res-
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c- No segundo balãozinho, os candidatos utilizam a expressão “ A gente não ‘passamos’!”. Há um erro gramatical 
presente na frase. Qual é esse erro? 
d- Provavelmente, qual a relação estabelecida entre o erro, presente no segundo balãozinho, e o resultado da prova 
realizada pelos candidatos? 
e- O problema gramatical apresentado na segunda fala é comum. O que leva as pessoas a cometer esse erro? Ex-
plique. 
 
 
 
 


