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PORTUGUÊS – PARTE II 

 

TRECHO A 

Ciência Hoje das Crianças – Qual a diferença entre cartum, tirinhas e histórias em 
quadrinhos?  

Beto Pimentel – É o formato, chamamos de histórias em quadrinhos, em geral, 
desenho sequenciais de mais de uma página em que uma história mais longo é 
desenvolvida. Nas tirinhas, o formato é reduzido em apenas alguns quadros.  Elas 
foram desenvolvidas especialmente para os jornais e feitas para as notícias do dia a 
dia, bem como para atrair crianças para a leitura. Já o cartum consiste em um desenho 
em que uma situação – na maioria das vezes engraçada – é apresentada. (...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

a) Nesse momento da entrevista, o entrevistado fala sobre a diferença entre 
cartum, tirinha e HQ. Escreva cada nome na linha abaixo do texto 
correspondente.  

 

_____________________________________________________________________  

 

  

 

 

 

_______________________________________  

 



  

 

 

_____________________________________________________________________  



  

 

TRECHO B 

Ciência Hoje das Crianças – O que vocês diriam para quem quer criar histórias em 
quadrinhos?  

Beto Pimentel – 

 Eu diria que, se ela gosta de desenhar e de ter ideias, ela tem tudo para ser um bom 
cartunista. Porém, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, desenhar é 
apenas uma parte do que o desenhista faz. Os grandes ilustradores e quadrinistas – 
como são chamados os autores de histórias em quadrinhos - , em primeiro lugar, são 
pessoas que leem muito, vão a exposições de arte, assistem filmes, conversam com 
outras pessoas sobre o que interessa a eles etc. um bom ilustrador deve ser capaz de 
olhar para o esboço do desenho e ver como ele pode ficar melhor. Isso exige muito 
desapego à própria criação, além de persistência, capacidade de observação e 
criatividade. Além disso, é preciso treinar com afinco até conseguir fazer isso bem. 
(...).  

 

b) Nesse trecho fina, ao responder à pergunta da entrevistadora, Beto Pimentel 
usou palavras e expressões que precisam ser bem entendidas, principalmente 
se o leitor quiser tentar criar uma HQ. Vamos encontrar o sentido dos termos 
em destaque?  
Esboço: ________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Desapego à própria criação: ________________________________________  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
Persistência:_____________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
Treinar com afinco: _______________________________________________  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 


