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01. A análise da tirinha leva a dedução acerca da refl exão que se pode fazer da semelhança do garoto com os seus pais, principalmente 
quando se faz a ligação do primeiro com o último quadro em que ele afi rma que a coisa que mais o assusta na vida (1º quadrinho) é 
crescer e se tornar muito parecido com seus pais (3º quadrinho), que na tirinha se mostram meio bobalhões por gostarem de ver na 
televisão vídeos que mostram pessoas se machucando ou em situações embaraçosas.

 Resposta: E

02. O próprio título da campanha If you can´t read it, why eat it? (Se você não consegue ler, por que comer?) dá o tom do seu objetivo: 
alertar consumidores sobre o perigo de se consumir um alimento industrializado sem o interesse de saber sua composição, ou seja, 
sem a curiosidade de ler no rótulo desses produtos o que realmente se está consumindo.

Resposta: B 

03. O rapaz da charge afi rma que sempre começa a tocar as músicas contando de 1 a 4 porque isso o faz lembrar de Matemática, que o 
deprime e que, assim, o faz fi car bem preparado para tocar blues, concluindo-se que o sentimento que ele tem em relação à matemática 
serve como motivação para tocar esse ritmo.

Resposta: E

04. O foco do tema da tirinha reside na exemplifi cação da postura quase sempre questionadora dos fi lhos em relação aos pais, uma vez 
que o pai fala para o fi lho que ele deve lembrar sempre de duas palavras – Don’t question me – o que faz o fi lho questionar o fato 
de termos três e não duas palavras como havia dito o pai.

 Resposta: D

05. A aluna na charge tenta convencer a professora de que havia feito a tarefa quando diz que seu trabalho é sobre a importância de 
economizar papel, eletricidade e outros recursos, e que ela enviará o trabalho, por esse motivo, de forma telepática para a professora.

Resposta: E
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