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1. A linguagem é um mecanismo essencial para a 

comunicação e para a vida em comunidade. Além disso, é 

possível classificá-la em três tipos: linguagem verbal, não 

verbal e mista. Nesse contexto, a partir da seguinte tirinha, 

assinale a opção correta. 

 

 
A  O recurso visual é o que recebe o maior destaque na 

construção da tirinha de Jim Davis e, por isso, a 

linguagem empregada é a não verbal. 

B  Para que a mensagem e o humor da tirinha sejam 

entendidos com eficácia, o autor utilizou a linguagem 

mista. 

C  A linguagem utilizada é a verbal, uma vez que a 

mensagem é transmitida, sobretudo, pelo diálogo 

desenvolvido ao longo dos quadrinhos. 

 

2. Ainda sobre a tirinha é possível notar que existem 

alguns substantivos que podem ser classificados como 

derivados. Identifique-os e justifique sua resposta.  

 

Observe a letra da seguinte música, de Toquinho, e faça o 

que se pede nas questões 3 e 4. 

Aquarela 
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 

Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva 

E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva 

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel 

Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu 

Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul 

Vou com ela, viajando, Havaí, Pequim ou Istambul 

Pinto um barco a vela branco, navegando, é tanto céu e mar num 

beijo azul 

[...] 

3. Os substantivos são as palavras que nomeiam as coisas 

e, no trecho selecionado, podemos identificá-los com 

diferentes classificações. Dessa forma, indique: 

a) 5 substantivos comuns e concretos. 

b) 3 substantivos próprios. 

c)  1 substantivo simples e 1 substantivo composto.  

 

4. A respeito da concordância nominal feita com os 

substantivos da música, julgue os seguintes itens em certo 

ou errado. 

A  Na oração “eu desenho um sol amarelo” há o uso 

correto da concordância nominal, uma vez que 

amarelo concorda corretamente com o substantivo 

sol. 

B  Na oração “pinto um barco a vela branco” Há o uso 

incorreto da concordância nominal, uma vez que 

branco deveria concordar com o termo vela e, 

portanto, deveria estar no feminino.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 
1. B 

2. Torradeira e eletricista são classificados como 

substantivos derivados, pois são formados a partir de 

outras palavras já existentes, classificadas como 

primitivas. São elas: torrada e eletricidade.  

3.  

a) folha, sol, lápis, mão, barco e outros. 

b) Havaí; Pequim; Istambul. 

c) Tinta; guarda-chuva. 

4.  

a) Certo. 

b) Errado. 
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