Português

Daniella

6º

Atividade para o plantão
1. Veja com atenção os quadrinhos abaixo.

a. Podemos dizer que esses quadrinhos são um texto? Explique com clareza.
b. Explique o que é gênero e o que é discurso.
c. Explique qual a intencionalidade do autor ao produzir essa historinha?
2. Leia a historinha abaixo, com atenção, para responder às questões a e b.

a. Na historinha só aparece o texto não verbal. Crie os enunciados verbais para cada quadrinho, usando
a língua formal.
b. O fato de na historinha aparecer apenas o texto não verbal não prejudica o entendimento. Explique,
com clareza, o que acontece nos quadrinhos.
3. Agora leia o texto abaixo.
Torta de limão com sorvete
Ingredientes:
1/2 pacote de biscoito tipo maisena (100 g)
3 colheres (chá) de raspas de limão
1 lata de leite condensado
1/2 xícara (chá) de suco de limão
1/2 pote de sorvete de creme KIBON Cremosíssimo

Modo de preparo:
Bata no liquidificador os biscoitos até obter uma farofa grossa.
Misture a farofa de biscoito e 2 colheres (chá) de raspas de limão.
Misture o leite condensado com o suco de limão até engrossar.
Em 6 taças pequenas, alterne camadas de farofa de biscoito, o creme de limão e sorvete de creme KIBON
Cremosíssimo. Finalize com sorvete.
Decore com farofa e raspas de limão restantes. Leve ao freezer por 1 hora e sirva em seguida. Se preferir faça em uma
porção única.
a.
b.
c.
d.

Qual é o gênero do discurso utilizado acima?
Em que lugares encontramos esse gênero?
Qual é a intenção de quem produz um texto como esse? Explique.
Qual língua foi utilizada no texto? Justifique.

4. Veja com atenção os quadrinhos abaixo.

a. Qual a intencionalidade discursiva presente na fala de Calvin no último quadrinho?
b. Qual é o gênero do discurso? Por quê?.
c. Qual língua foi usada na tirinha? Ela é formal ou informal? Por quê?

