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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 
 

Intepretação de texto 

 

Leia:  

 

Exposição “Quadrinhos” entra em cartaz em São Paulo 

 

Aberta em 14 de novembro, no Museu da Imagem e do Som (MIS), na cidade de São 

Paulo, a exposição “Quadrinhos” apresenta o universo de diversas HQs, incluindo Batman, 

Homem-Aranha, Turma da Mônica, Mafalda e Os Smurfs, por meio de aproximadamente 600 

revistas e gibis antigos, itens autografados e objetos originais. 

O objetivo da mostra é traçar as origens dos quadrinhos, desde a arte rupestre (da Pré-

História) até os dias de hoje, mostrando a influência das HQs na cultura popular, como no cinema 

e na televisão. 

Esta não é a primeira vez que uma grande exposição sobre o assunto acontece no Brasil. 

Em 1951, Álvaro de Moya, um dos principais pesquisadores de quadrinhos do nosso país, ajudou 

a organizar a Primeira Exposição Internacional de Histórias em Quadrinhos, também em São 

Paulo. 

A mostra “Quadrinhos” fica em cartaz até o dia 31 de março de 2019 – de terça-feira a 

sábado das 10h às 20h, e das 9h às 18h aos domingos e feriados. A meia entrada custa 15 reais, 

mas a exposição é gratuita às terças-feiras. 

Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>. 

Acesso em: 16 de novembro de 2018. 

 

Questão 1 – Identifique a finalidade do texto acima: 

a) dar uma instrução. 

b) divulgar um evento. 

c) contar uma história.  

d) defender uma opinião.  

 

Questão 2 – O texto foi escrito em uma linguagem: 

a) culta 

b) poética 

c) regional 

d) informal 
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Questão 3 – Leia as seguintes afirmações: 

I. A exposição sobre o tema “Quadrinhos” é inédita no Brasil. 

II. A exposição “Quadrinhos” fica em cartaz todos os dias até 31 de março de 2019. 

III. A exposição “Quadrinhos” conta a história das HQs e a influência delas na cultura popular. 

 

De acordo com o texto, está correto o que se afirma em: 

(     ) I 

(     ) III 

(     ) II e III 

 

Questão 4 – No segmento “Esta não é a primeira vez que uma grande exposição sobre o assunto 

acontece no Brasil.”, o pronome “Esta” aponta para: 

a) uma época remota. 

b) o passado recente. 

c) o tempo presente. 

d) o futuro próximo. 

 

Questão 5 – Na passagem “[...] mostrando a influência das HQs na cultura popular, como no 

cinema e na televisão.”, o termo “como”: 

a) indica uma causa. 

b) introduz exemplos. 

c) anuncia uma conclusão. 

d) estabelece uma comparação. 

 

Questão 6 – No trecho “Em 1951, Álvaro de Moya, um dos principais pesquisadores de 

quadrinhos do nosso país, ajudou a organizar [...]”, a parte destacada: 

a) interpela Álvaro de Moya.  

b) contesta Álvaro de Moya. 

c) apresenta Álvaro de Moya. 

d) caracteriza Álvaro de Moya. 

 

Questão 7 – No período “A meia entrada custa 15 reais, mas a exposição é gratuita às terças-

feiras.”, o vocábulo “mas” poderia ser substituído por: 

a) pois 

b) contudo 

c) por isso 

d) mas também 


