6º ANO • Língua Portuguesa
Quino, o ‘pai’ da Mafalda
O cartunista argentino Joaquin Salvador Lavado, o Quino,
foi o criador da personagem Mafalda, uma menininha
questionadora, que amava os Beatles e odiava sopa, guerras e
desigualdades sociais.
Nascido em 17 de julho de 1932, em Mendoza, na
Argentina, Quino era filho de imigrantes espanhóis. Desde criança,
sempre gostou de desenhar.
A carreira de Quino começou em 1950, desenhando para
publicidade e colaborando com algumas páginas de humor. Ele
publicou sua primeira tirinha aos 22 anos e o primeiro livro,
“Mundo Quino”, aos 31.
Sua personagem mais famosa, Mafalda, foi concebida em
1963, em tirinhas que ilustravam uma campanha publicitária que
nunca foi ao ar, mas que a revista “Primeira Plana” aceitou
publicar. Foi um grande sucesso!
A menina de seis anos filosofava sobre a vida, questionava
a situação política de seu país, criticava as guerras e se opunha às
injustiças. E, claro, como toda criança da sua idade, brincava muito
com seus amiguinhos (muitos deles, inspirados em amigos de
infância do próprio Quino).
Pelo teor crítico de suas tirinhas, Quino nunca considerou
Mafalda um personagem infantil. Mas a pequena argentina
conquistou e conquista até hoje leitores de todas as idades! Suas
histórias foram traduzidas para mais de 35 idiomas, sendo
comparadas com as tirinhas da Turma do Snoopy e da Turma da
Mônica, em popularidade.
Pelo conjunto de sua obra – e, claro, pelas tirinhas de sua
personagem mais famosa – Quino recebeu muitas premiações
importantes, como o Prêmio Príncipe de Astúrias de Comunicação
e Humanidades e a Medalha da Ordem e Letras da França.
Quino faleceu no dia 30 de setembro de 2020, aos 88 anos,
deixando personagens memoráveis e muita saudade!

LISTA 03

4. Em “Foi um grande sucesso!”, o texto refere-se à
publicação de tirinhas da Mafalda:
na revista “Primeira Plana”.
em algumas páginas de humor.
em uma campanha publicitária.
5. Sublinhe os verbos neste segmento do texto:
“A menina de seis anos filosofava sobre a vida, questionava
a situação política de seu país, criticava as guerras e se opunha às
injustiças.”

6. Forme um substantivo derivado de cada primitivo
abaixo.
a) Chuva: ______________________________________________________
b) Casa: ________________________________________________________
c) Flor: _________________________________________________________
d) Carro: _______________________________________________________
e) Folha: _______________________________________________________
f) Desenho: ____________________________________________________
g) Ferro: _______________________________________________________
h) Máquina: ___________________________________________________
7. Informe a classe gramatical a que pertencem as palavras
destacadas (substantivo, artigo, adjetivo).

Disponível em: <plenarinho.leg.br – Câmara dos Deputados>.

1. Releia o primeiro parágrafo do texto. Em seguida,
transcreva a passagem que apresenta a Mafalda:
2. Na passagem “Desde criança, sempre gostou de
desenhar.”, o vocábulo grifado foi usado para indicar uma
circunstância de:
modo.
tempo.
intensidade.
3. No trecho “Ele publicou sua primeira tirinha aos 22 anos
[…]”, o pronome destacado:
retoma Quino.
retoma Beatles.
retoma livro.

a) As grandes cidades
habitacionais.

têm

sérios

problemas

b) Zezinho foi uma criança rebelde, mas hoje é um
homem trabalhador e honesto.

c) O João é um excelente pintor, pois torna viva a
natureza morta.

d) As pequenas ruas iam ficando cada vez mais tristes.

e) De repente, o céu azul foi ficando escuro e uma forte
chuva desabou sobre o vasto arrozal.
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8. Classifique os substantivos como (s) simples ou (c)
compostos.
a. ( ) casa
b. ( ) pedacinho
c. ( ) sol
d. ( ) vaivém
e. ( ) aguardente
f. ( ) cachorro-quente
g. ( ) passatempo
h. ( ) água-viva
i. ( ) beija-flor
j. ( ) chuvisco
k. ( ) porco
l. ( ) girassol
9. Às vezes, a posição do adjetivo na frase altera o seu
significado. Dê o significado dos adjetivos destacados nas
frases a seguir.
a)

Ele é um velho amigo de Alice.

b) Ele é um amigo velho de Alice.

10. Classifique os substantivos seguintes em concreto ou
abstrato.
a) Pele: _____________________________________________________
b) Ternura: _________________________________________________
c) Dor: ______________________________________________________
d) Sapato: __________________________________________________
e) Compaixão: _____________________________________________
f)

Namoro: _________________________________________________

g) Mão: _____________________________________________________
h) Saudade: ________________________________________________
i)

Anjo: _____________________________________________________

j)

Piano: ____________________________________________________

k) Rebeldia: ________________________________________________
l)

Livro: ____________________________________________________

m) Criança: _________________________________________________
n) Beleza: ___________________________________________________
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