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Caricatura

 As caricaturas são desenhos que representam em grande maioria figuras
públicas. Geralmente, as características físicas e de personalidade dos
personagens são expressadas de forma mais exagerada;

 Esta representação artística surgiu a partir das obras de Agostino
Carracci da Bolonha, que criou uma galeria com caricaturas das figuras
populares de sua cidade, no século XVII.

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM
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01. O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai
de Mafalda:
a) revelou desinteresse na leitura do dicionário.
b) tentava ler um dicionário, que é uma obra muito extensa.
c) causou surpresa em sua filha, ao se dedicar à leitura de um livro tão grande.
d) queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida, e não ler o livro, como sua filha
pensava.
e) demonstrou que a leitura do dicionário o desagradou bastante, fato que decepcionou
muito sua filha.
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Questão 01

Alternativa “d”. Mafalda é uma garotinha de apenas seis anos que está
sendo alfabetizada, portanto, não sabe que o livro sobre o qual ela se
refere é um dicionário e que o pai queria apenas fazer uma consulta rápida
sobre o significado de um vocábulo.
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Assinale a alternativa que melhor expresse o efeito de humor contido
na tirinha:

a) O discurso feminista de Susanita é responsável pelo efeito de humor, já que o tema é
tratado de forma irônica, denotando certo machismo por parte do autor da tirinha.
b) Mafalda opõe-se ao discurso da amiga Susanita e, através de suas feições em todos os
quadrinhos, percebe-se nitidamente seu descontentamento.
c) A linguagem verbal não contribui para o melhor entendimento da tirinha, pois todo
efeito de humor está contido na linguagem não verbal através da expressão exibida por
Mafalda no último quadrinho.
d) Susanita apresenta um discurso de acordo com as teorias feministas que pregam a
libertação das práticas tradicionalmente atribuídas à mulher. Contudo, no último
quadrinho, a personagem defende o uso de uma tecnologia que apenas reforça os
padrões tradicionais.
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Alternativa “d”. Há uma quebra de expectativa, o que ocasionou o efeito de
humor da tirinha. Susanita apresentou, até o terceiro quadrinho, um
discurso condizente com as teorias feministas em voga nos anos 70, mas no
último quadrinho ela demonstrou ter um conhecimento limitado sobre o
assunto, elogiando o uso de uma tecnologia, a máquina de tricô, que
apenas reforça os padrões tradicionais do comportamento feminino.
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Sobre os efeitos de humor da tirinha, pode-se afirmar, exceto:

a) Mafalda emprega o mesmo significado para o vocábulo “indicador” no primeiro e no
último quadrinho.

b) Mafalda não sabe a importância do dedo indicador.

c) A expressão “dedo indicador” é utilizada de maneira metafórica pelo autor da tirinha.

d) Mafalda ainda não sabe exatamente o significado da expressão “indicador de
desemprego”

e) Apesar de ser uma criança, Mafalda já percebe as injustas relações de trabalho
estabelecidas entre patrões e operários.


