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QUESTÃO 01    

 

Leia a charge a seguir. 
 

 
 

É possível afirmar sobre a charge a seguir: 

 

(A) Não se sabe o objetivo do “personagem 

repórter”. 

(B) Segundo o “personagem repórter”, 

aparentemente, o extermínio da humanidade é foco 

dos planos do “personagem coronavírus”. 

(C) O autor da charge valeu-se de sarcasmo para a 

sua elaboração, uma vez que os personagens 

retratados com seringas nas mãos estão 

contaminados. 

(D) Nada se sabe sobre os planos do “personagem 

coronavírus”. 

(E) Wipe out não exprime a ideia de extinção. 
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QUESTÃO 02    
 

(ENEM/2011) Leia a charge a seguir. 
 

 
 

Ao estabelecer uma relação entre a Matemática e o 

blues a partir da opinião pessoal de um dos rapazes, 

a charge sugere que 

 

(A) as canções iniciadas com a contagem de 1 a 4 

fazem lembrar o blues.    

(B) o blues, com seu ritmo depressivo, alivia o 

sentimento causado pela Matemática 

(C) as canções devem se iniciar com a contagem de 

1 a 4 para se tornarem tristes. 

(D) o blues, assim como a Matemática, consegue 

despertar um sentimento inspirador 

(E) o sentimento despertado pela Matemática serve 

como motivação para o blues. 
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QUESTÃO 03   

 

Leia a charge a seguir. 

 

 
 

Quanto à Charge acima, é correto afirmar que: 

 

(A) You kids não faz alusão a jovens, de modo 

geral. 

(B) A palavra boomer faz referência aos baby 

boomers, pessoas nascidas no período de 1946-1964. 

(C) A palavra boomer poderia ser substituída 

por bummer sem modificação no sentido da fala do 

personagem. 

(D) Okay boomer sinaliza concordância. 

(E) Todos os personagens da charge são crianças, 

o que explica o termo Kids. 
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QUESTÃO 04    
 

   Leia a charge a seguir. 
 

 

Observe a charge acima e analise as afirmativas a 

seguir, em relação às maiores dificuldades para um 

aluno entender esse texto  

1. O vocabulário. 

2. As estruturas gramaticais. 

3. Informações culturais sobre os EEUU.  

4. Conhecimento de mundo.  

5. As ilustrações.  

 

Estão corretas: 

 

(A) apenas 1, 2, 3.  

(B) apenas 2, 3, 4.  

(C) apenas 1, 3, 5.  

(D) apenas 1, 2, 4. 

(E) apenas 2, 4, 5. 

 
    Disponível em: http://gg.gg/omgmn Acesso em: 20 fev. 2021. 
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QUESTÃO 05    
 

   Leia a charge a seguir. 
 

 
 

According to what the boy says, he __________.  
 

(A) wants to take care of the baby  

(B) is asking permission to surf the internet  

(C) is curious to know the origin of the babies  

(D) will be successful in downloading a baby from 

the internet  

(E) he will have a brother. 
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QUESTÃO 06    
 

   (FATEC/2017) Leia a charge a seguir 
 

 
 

De acordo com o texto do cartum,  

 

(A) a companhia demitiu sete mulheres.  

(B) a companhia precisa contratar sete mulheres.  

(C) o jornal local se recusa a negociar com as 

mulheres.  

(D) o jornal considera que as mulheres são mais 

poderosas do que os homens.  

(E) a companhia contratou sete mulheres para o 

jornal.  
 

 

QUESTÃO 07    
 

   (UNICAMP/2015) Leia a charge a seguir. 

 

 
 

Para o menino do cartum é surpreendente que seus 

avós  
 

(A) já possuam contas nas redes virtuais de 

relacionamento.    

(B) tenham se conhecido nas redes virtuais de 

relacionamento.    

(C) ainda não consigam gerenciar suas relações 

sociais nas redes virtuais de relacionamento.    

(D) tenham conseguido se conhecer fora das redes 

virtuais de relacionamento.    

(E) usam as redes sociais para se comunicarem 

 

QUESTÃO 08    
 

   (ENEM/2018) Leia a cartum a seguir. 
 

 

No cartum, a crítica está no fato de a sociedade 

exigir do adolescente que 

(A)    se aposente prematuramente. 

(B)    amadureça precocemente. 

(C)    estude aplicadamente. 

(D)    se forme rapidamente. 

(E)    ouça atentamente 
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QUESTÃO 09    
 

   (FAHOR/2017) Leia o cartum a seguir. 
 

 
 

Na fala acima, fica evidenciado que Calvin: 

 

(A) Gostaria que seres de outros planetas nos 

visitassem. 

(B)  Admira a força que povos de outras galáxias 

possuem. 

(C)  Se mostra desesperançado com os seres 

humanos. 

(D)  Considera os extraterrestres seres de 

inteligência mediana. 

(E)  Admira pessoas que sabem qual é o seu lugar 

neste mundo. 

 

QUESTÃO 10    
 

   (FAHOR/2017) Leia o cartum a seguir. 
 

 
 

Em relação ao cartum acima, assinale a alternativa 

correta: 
 

(A) O personagem elenca uma inconveniência 

atrelada à sua profissão. 

(B) O personagem aponta uma vantagem do seu 

trabalho. 

(C) O personagem enxerga todas as pessoas como 

uma sopa. 

(D) O personagem é um executivo do setor de 

alimentos. 

(E) Ele vende sopas. 
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