
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Larissa 
 
Tarefa 01 – Gabarito - Livro Linguagens, página 97 (Fique de olho) - Exercícios 01 (a e b), 02 (a, b e c), 03, 04 
(a, b e c), 05 (a e b) e 09 
 
01.  

A – Miguelito, de acordo com seu diálogo com Mafalda, assistiu, desde que ligou a televisão, somente 
propagandas. 
B – A fala de Miguelito revela que as crianças muitas vezes não conseguem entender o conteúdo das 
propagandas que passam entre a programação infantil, mas, mesmo assim, elas não deixam de ficar 
influenciadas ao consumo. 

 
02.  

A – Os produtos não possuem nenhuma relação, na verdade a fala do garoto só revela como somos 
bombardeados por propagandas de diversos produtos, que muitas vezes não tem critérios na hora de 
vender. 
B – A fim de persuadir o público, as publicidades sempre apresentam atores felizes ao consumir o produto 
a ser vendido, associando-o a ideia de felicidade, por isso o jovem afirma que se você tiver aqueles 
produtos não tem como ser infeliz. 
C – A felicidade, então, possui o poder de convencer o leitor a comprar o produto, já que todos querem ser 
felizes. 

 
03. Percebe-se que a crítica de Quino está relacionada à sociedade de consumo, a qual os valores estão 

pautados no TER e não no SER. 
 
04.  

A – No cartum, é apresentando um homem, uma mulher e uma criança, percebendo a semelhança entre 
eles, parecem ser uma família. 
B – As personagens parecem estar fazendo compras, já que elas passeiam por corredores, levando um 
carrinho de compras em um lugar onde há uma placa escrito SHOPPING e diferentes símbolos de lojas 
conhecidas. 
C – Pelo entulho e sujeita, parece que a família está em um lixão ou um aterro sanitário.  

 
05.  

A – As mercadorias são de todos os tipos, como carros, tv, mesa, placa do McDonald’s e do cartão de 
crédito Visa, vaso sanitário, antena parabólica, casa de cachorro etc. 
B – As mercadorias revelam como a sociedade atual consome desenfreadamente e descarta de maneira 
inapropriada, por exemplo, tem plástico misturado com metal, papel, além de ter itens que poderiam ser 
reciclados ou consertados, como o carro e a Tv. 

 
09. Tanto a tira quanto o cartum trazem crítica sobre a sociedade de consumo atual, levando a reflexão das 

consequências que isso pode trazer.  
 
 


