
Leia a tirinha e responda às questões 1 – 10: 

 
 

1. A tipologia do texto é 

a) narrativa. 

b) descritiva. 

c) argumentativa. 

d) injuntiva. 

2. Qual a finalidade do texto? 

——————————————————————- 

3. Que elementos no 1º quadrinho foram utilizados para representar movimento? 

——————————————————————- 

4. Sobre a tirinha, é possível afirma que 

a) ela só faz uso da linguagem verbal. 

b) o texto contém linguagem verbal e não verbal. 

c) não há a presença de sequências narrativas. 

d) ela só faz uso da linguagem não verbal. 

5. Qual a função do 2º quadrinho para a compreensão leitora da tirinha? 

——————————————————————- 

6. Por que Jon chegou a conclusão que foi o gato que provocou toda a situação desagradável 

na história? 

——————————————————————- 



7. Na frase: “Alguém jogou fora…”, a palavra em destaque é um pronome classificado como 

a) interrogativo. 

b) demonstrativo. 

c) indefinido. 

d) possessivo. 

8. Por que cada frase do balão de pensamento do Garfield no 1º quadrinho foram finalizadas 

com ponto de exclamação? 

——————————————————————- 

9. Qual o sentimento transmitido pelo rosto de Odie no último quadrinho? 

a) Ódio. 

b) Satisfação. 

c) Braveza. 

d) Benevolência. 

10. Observando a última cena, você concorda que realmente foi o Garfield que jogou fora as 

roupas de Jon? 

——————————————————————- 

GABARITO: 

1. A 

2. Provocar humor no leitor ou entretê-lo com narrativas curtas e engraçadas. 

3. Os dois riscos embaixo de cada braço do gato. 

4. B 

5. Para deixar claro ao leitor que o gato foi chutado ou jogado para fora da casa pelo seu dono. 

6. Porque a única camisa que ficou em seu guarda-roupa foi a que possuía a frase: “Eu amo 

gatos”. 

7. C 

8. Para expressar a forte entonação devido ao sentimento provocado pela acusação implícita. 

9. B 

10. Resposta Pessoal (Mas é possível concluir que foi o próprio Odie que realizou a travessura de 

jogar todas as camisas fora e deixar apenas aquela para que seu dono chegasse a um culpado: o 

Garfield. Talvez o odie ou gostaria de ficar em casa sem a presença do gato. 

 


