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Afluência de uma nação

a) A imagem apresenta peixes olhando para dentro de
um “túnel”, um cano de esgoto, e a fala do peixe
afirma “não vejo luz no fim do túnel!!”.
b) A expressão refere-se a ver uma solução, uma resposta para alguma situação adversa.
• Os peixes estão enfrentando a poluição do rio.
A luz no fim do túnel significaria água limpa
descendo pelo cano, e não água poluída e
cheia de lixo.
c) A poluição vem da cidade.
• Essa informação é dada no texto não verbal,
como se vê pela representação da cidade no
canto superior direito da figura.
A poluição dos rios traz consequências maléficas para
os animais que vivem na região próxima, como mostra o
texto. Além disso, a poluição afeta diretamente os seres
humanos, que têm o uso doméstico da água comprometido, uma vez que os rios poluídos não podem ser
utilizados para consumo humano. Os rios poluídos também deixam de ter suas áreas ribeirinhas aproveitadas
pela população.
No cartum, é empregado o discurso direto, marcado
pelo balão de fala do peixe. Por ser a recriação de uma
situação cotidiana, embora apresente o peixe personificado, o cartum precisa chamar a atenção do leitor
fazendo-o identificar-se no texto. O discurso direto é o
recurso mais indicado nesse caso.
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D
Na primeira cena, o sentimento mais intenso transmitido tanto pela fala quanto pela linguagem corporal
de Calvin é indignação. Em nenhum momento, a fala
de Calvin sugere dúvida. Na verdade, ele parece estar
bem certo de que a atitude de poluir é errada.
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B
Em sua fala, o garoto chama atenção para o fato de que
a civilização atual não percebe o quanto é importante
lidar com os materiais descartados. Esse descaso com
o destino do lixo será refletido nas civilizações futuras,
o que as levará a conhecer bastante a civilização atual,
mais do que esta conhece a si mesma. Isso, para Calvin,
é desgostoso.

D
A fala de Calvin enumera ações realizadas pelos seres
humanos que agridem o meio ambiente, como descartar lixo inadequadamente.
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Calvin se revolta com o lixo jogado no chão e decide
retirá-lo dali para que o descarte seja feito de forma
mais adequada.
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Por não ser humano, Haroldo não poderá ser responsabilizado pelas ações que Calvin condena.
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Calvin decide retirar as roupas como uma forma de se
afastar dos seres humanos e mostrar adesão à ideia do
tigre Haroldo.

10 a) jogou, aposto, gostaríamos, olha, jogada, deixa, enterrando, testando, emporcalhando, parece, achar, carregar,
orgulho.
b) saber, estão, tenho, sabe, estou.
c) é, vão.
11 a) O animal enfurecido foi morto pelo caçador.
b) Os alunos já haviam entregado os relatórios.
c) Todas as solicitações dos alunos foram aceitas pela
coordenação da escola.
d) A polícia comunicou que tinha prendido os
criminosos.
e) Você sabe se todas as encomendas já foram
entregues?
12 Sugestões de resposta:
a) — Estou muito alegre com a chegada de minha
sobrinha, disse Thaís.
b) — Quem está falando?, perguntou Ivone ao atender
ao telefone.
c) O estudante perguntou à professora:
— Haverá prova na próxima semana?
d) O vendedor explicou ao cliente:
— O desconto é aplicado somente nas compras à vista.
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