Leia com atenção a tirinha abaixo e responda as questões 1 e 2.

Fonte: http://turmadamonica.uol.com.br/tirinhasdomarcelinho/index.php?a=50

1. Quem é o personagem principal da tirinha?
(A) Cebolinha.
(B) Mônica.
(C) Marcelinho.
(D) Maurício.

2. Marcelinho gritou “Parado!” porque

(A) Cebolinha estava jogando o lixo na lixeira errada.
(B) queria o lixo de Cebolinha para construir um brinquedo.
(C) estava brincando de estátua com os amigos.
(D) os dois cestos de lixos já estavam muito cheios.

ITEM 1:


Alternativa correta: C



CCSP: (EF05LP31) Articular as partes do texto coerentemente, sem provocar
problemas de compreensão, durante o processo de produção de texto.



BNCC: (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central,
conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são
narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.



PDE 2008: (D7) Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que
compõem a narrativa.

ITEM 2:


Alternativa correta: A



CCSP: (EF05LP08) Identificar recursos utilizados para provocar efeitos de
sentidos em quadrinhos, como charges, tiras, HQs e outros textos correlatos de
culturas locais, regionais e globais, impressos ou digitais.



BNCC: (EF04LP10) Identificar recursos utilizados para provocar efeitos de
sentidos em quadrinhos, como charges, tiras, HQs e outros textos correlatos de
culturas locais, regionais e globais, impressos ou digitais. (EF15LP14) Construir
o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras,
onomatopeias).



PDE 2008: (D5) Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso
(propagandas, quadrinhos, foto, etc.)
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