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Avaliação produtiva – Humor e ironia 
 

2ª  SÉRIE – Interpretação de Texto  -  PROFa LENE  

LISTA 09 

QUESTÃO 1 

O negócio 

Grande sorriso do canino de ouro, o velho Abílio propõe às donas que se abasteçam de pão e banana: 

– Como é o negócio? 

De cada três dá certo com uma. Ela sorri, não responde ou é uma promessa a recusa: 

– Deus me livre, não! Hoje não…Abílio interpelou a velha: 

– Como é o negócio? 

Ela concordou e, o que foi melhor, a filha também aceitou o trato. Com a dona Julietinha foi assim. Ele se chegou: 

– Como é o negócio? 

Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio espreitou o cometa partir. Manhã cedinho saltou a cerca. Sinal combinado, duas batidas na porta da cozinha. A 

dona saiu para o quintal, cuidadosa de não acordar os filhos. Ele trazia a capa da viagem, estendida na grama orvalhada. 

O vizinho espionou os dois, aprendeu o sinal. Decidiu imitar a proeza. No crepúsculo, pum-pum, duas pancadas fortes na porta. 

O marido em viagem, mas não era de dia do Abílio. Desconfiada, a moça chegou à janela e o vizinho repetiu: 

– Como é o negócio? Diante da recusa, ele ameaçou: 

– Então você quer o velho e não quer o moço? Olhe que eu conto! 

 
(TREVISAN, D. Mistérios de Curitiba. Rio de Janeiro: Record, 1979 (fragmento)). 

Quanto à abordagem do tema e aos recursos expressivos, essa crônica tem um caráter 

a) filosófico, pois reflete sobre as mazelas sofridas pelos vizinhos. 

b) lírico, pois relata com nostalgia o relacionamento da vizinhança. 

c) irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. 

d) crítico, pois deprecia o que acontece nas relações de vizinhança. 

e) didático, pois expõe uma conduta ser evitada na relação entre vizinhos. 

 

QUESTÃO 2 

 

 

Pelas características da linguagem visual e pelas escolhas vocabulares, pode-se entender que o texto possibilita a reflexão sobre uma problemática 

contemporânea ao 

a) criticar o transporte rodoviário brasileiro, em razão da grande quantidade de caminhões nas estradas. 

b) ironizar a dificuldade de locomoção no trânsito urbano, devida ao grande fluxo de veículos. 

c) expor a questão do movimento como um problema existente desde tempos antigos, conforme frase citada. 

d) restringir os problemas de tráfego a veículos particulares, defendendo, como solução, o transporte público. 

e) propor a ampliação de vias nas estradas, detalhando o espaço exíguo ocupado pelos veículos nas ruas. 
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QUESTÃO 3 

DÚVIDA 

Dois compadres viajavam de carro por uma estrada de fazenda quando um bicho cruzou a frente do carro. 

Um dos compadres falou: 

- Passou um largato ali? O outro perguntou: 

 - Lagarto ou largato? O primeiro respondeu: 

 - Num sei não, o bicho passou muito rápido. 

Disponível em: http://educacao.globo.com/provas/enem2013/questoes/132.html  

Na piada, a quebra de expectativa contribui para produzir o efeito de humor. Esse efeito ocorre porque um dos personagens 

A reconhece a espécie do animal avistado. 

B tem dúvida sobre a pronúncia do nome do réptil. 

C desconsidera o conteúdo linguístico da pergunta. 

D constata o fato de um bicho cruzar a frente do carro. 

E apresenta duas possibilidades de sentido para a mesma palavra. 

QUESTÃO 4 

 

O humor desse texto reside 

A na dúvida do tigre em chamar a mamãe para buscá-los no passeio. 

B no fato de o menino tentar parecer que é valente, mas sentir medo. 

C no formato da palavra dita pelas personagens no último quadrinho. 

D na contradição entre a expressão do menino e a do tigre no primeiro quadrinho. 

E no fato de o tigre afirmar que estavam perdidos, mas estarem no quintal de casa. 

QUESTÃO 5 (ENEM) 

Ed Mort só vai 

Mort. Ed Mort. Detetive particular. Está na plaqueta. Tenho um escritório numa galeria de Copacabana entre um fliperama e uma loja de carimbos. 

Dá só para o essencial, um telefone mudo e um cinzeiro. Mas insisto numa mesa e numa cadeira. Apesar do protesto das baratas. Elas não vencerão. 

Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho o disfarce é essencial. Para escapar dos credores. Outro dia entrei na sala e vi a cara do King Kong 

andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha Bic e o 

jornal. O jornal era novo, tinha só uma semana. Mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. Meu último caso fora com 

a funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade com balconista topless. Acabara mal. Mort. Ed Mort. Está na plaqueta. 

 
VERISSIMO, L. F. Ed Mort: todas as histórias. Porto Alegre: L&PM, 1997 (adaptado). 

Nessa crônica, o efeito de humor é basicamente construído por uma 

A segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos do personagem. 

B ordenação dos constituintes oracionais na qual se destaca o núcleo verbal. 

C estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. 

D sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos. 

E seleção lexical na qual predominam informações redundantes. 

 


