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O que são Gírias?

As Gírias são fenômenos linguísticos utilizados num 
contexto informal, sendo muita utilizada entre os 
jovens.
São palavras ou frases não-convencionais segundo a 
norma culta, as quais são utilizadas em algumas 
regiões e culturas, por determinados grupos e/ou 
classes sociais. Por exemplo, no grupo da escola, do 
trabalho, dentre outros.
Elas são criadas no intuito de substituir termos 
formais da língua, ou seja, não podem ser 
interpretadas de maneira literal e sim em seu sentido 
(figurado)

Exemplos de gírias muito usadas pela 
população:

- Gata ou gato = mulher bonita, homem bonito
- Baranga = mulher feia
- Coroa = pessoa idosa
- Corno = pessoa traída
- Magrela = bicicleta
- Abrir o jogo = contar a verdade
- Arrancar os cabelos = ficar desesperado
- Baixar a bola = ficar calmo
- Catinga = fedor
- Cabeça-dura = pessoa teimosa
- Com o pé na cova = próximo da morte
- Dar o troco = fazer vingança
- Pagar o mico = passar vergonha

Páginas: 104 e 105
Tirinha

A tirinha é uma sequência de quadrinhos que 
geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Este 
tipo de texto humorístico é publicado com 
regularidade. Pode-se dizer que são como as 
histórias em quadrinhos (HQ’s), porém bem mais 
curtas. As tirinhas podem estar contidas em jornais, 
revistas e em sites da Internet.

Nessa página você irá ler algumas tirinhas e 
observar o tipo de linguagem utilizada pelo 
personagem Calvin.

Responder pág. 104 questões 1, 2 e pág. 105 
questão 3

Agora, responda: Hora de organizar o que 
estudamos. 
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Registro de cálculos 

       Podemos relacionar as adições e subtrações, 

Em matemática você irá realizar o registro de 
cálculos, questões 1, 2 e 3.

Utilize uma folha do caderno, para realizar os 
registro e cálculos necessários.


