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01. A tirinha trata da noção do tempo e os seus efeitos nas personagens. O emprego do tempo verbal no futuro do pretérito sugere 
a situação hipotética. Caso a personagem tivesse casado (condição), o ofi cial não seria mais garboso (a hipótese). Nesse sentido, 
percebemos a refl exão sobre a passagem do tempo e as marcas deixadas por ele.

 Resposta: B

02. No texto, a correlação verbal de acordo com a norma culta na construção deveria ser: “o que teria acontecido se eu tivesse casado”. 
Na tirinha, o emprego do verbo “aconteceria” produz uma marca de oralidade.

 Resposta: B

03. Tratando do tema do inconformismo e da atitude da população diante dos problemas da sociedade, o autor (Gabriel, o Pensador) 
recorre à apóstrofe como forma de estabelecer uma comunicação com o leitor-ouvinte. Através desse recurso, o enunciador vai 
exortando o interlocutor no sentido de que este desenvolva uma atitude contestatória, manifestando-se contra o que, segundo o autor, 
pode ser considerado como situação-limite. A canção, portanto, tem a função de “espetar” (como disse o próprio autor) o ouvinte.
Um aspecto bastante peculiar na canção, além da função apelativa, foi o emprego de uma linguagem espontânea, repleta de marcas 
de oralidade, tornando o discurso mais simples, facilitando a interação com o interlocutor. Nesse sentido, é coerente inferir que a 
informação correta está na alternativa D.

 Resposta: D

04. O anúncio publicitário faz uso dos recursos verbais e não verbais, a fi m de conseguir seu objetivo: convencer o leitor de que é preciso 
mudar o comportamento para que não derretamos juntamente com as calotas polares. Portanto, é fácil entrever que os recursos 
verbais (conjugação do verbo “derreter”) e não verbais (imagem) revelam ao leitor que a agressão ao planeta depende da posição do 
homem em face dos problemas ambientais.

 Resposta: E

05. A charge está organizada a partir do contraste entre o discurso e a prática no contexto da globalização.

 Resposta: D

06. É bem certo que há um interesse crítico, marcado, sobretudo, pelas ironias na apresentação desses eventos. Será mesmo que o rapaz, 
no quadro 1, com perfi l aparentemente tosco, pode se apresentar como loiro, alto e simpático? Ao se inscrever nas redes sociais, 
o perfi l pode ser falso, fato que engana muita gente. Também considerar que não se deve ler, visto que há tudo bem divulgado na 
Internet. Eventos como esses transfi guram a realidade mais previsível. Alguém ousa dizer que não ama mais por saber que não terá 
que enfrentar frente a frente o parceiro. Portanto, o tom crítico, expresso pelas ironias, associado aos recursos digitais, é resposta clara.

 Resposta: A

07. No texto, há uma nítida transgressão dos princípios sintáticos, produzindo um efeito inusitado no texto.

 Resposta: B

08. Procurando explicar o que é bullying virtual ou cyberbullying, o texto demonstra, ao relacionar com a forma tradicional, o impacto que 
a Internet causa em frente do bullying, pois, conforme o texto, potencializa essa prática, visto que o anonimato, além de aumentar a 
crueldade dos comentários e das ameaças, difi culta a identifi cação do agressor incógnito.

 Resposta: B

09. Considerando o título do infográfi co e o conteúdo expresso, a expressão “o Xis da questão” sinaliza para a ideia de que as oportunidades 
de melhoria salarial estão relacionadas ao aumento da escolaridade do indivíduo.

 Resposta: B

10. No artigo 2º, veem-se criança e adolescente, com aproveitamento isolado, a fi m de que seus sentidos se distingam.
 No artigo 3º, vê-se que criança e adolescente devem ter facultado o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Perceba 

a enumeração bem posta a fi m de não permitir ambiguidade entre esses termos.
 No artigo 4º, note os termos família, comunidade, sociedade e ainda os elementos vida, saúde, alimentação, educação, entre outros.

Só temos construções que, por assim se disporem, evitarão ambiguidade.

 Resposta: B

Aníbal – 19/01/16 – REV.: ML
09884415_pro_Aula13 - Análise de Texto Musical


