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Humor e ironia 

2ª  SÉRIE – INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – LENE 

 
Lista 10 – Atividades 

01.  
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. 

 
02. 

 
 

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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03. 
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. 

 
04. 

 
 

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. 

 
05. 

 
 

Na tira, o recurso utilizado para produzir humor é a 
a) transformação da inércia em movimento por meio do balanço. 
b) universalização do enunciador por meio do uso da primeira pessoa do plural. 
c) polissemia da palavra balanço, ou seja, seus múltiplos sentidos. 
d) pressuposição de que o ócio é melhor que o trabalho. 
e) metaforização da vida como caminho a ser seguido continuamente. 
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06. 

 
 

Disponível em: http://clubedamafalda blogspot.com.br. Acesso em: 21 set. 2011. 
 

Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo(a) 
a) emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa ao final. 
b) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. 
c) retomada do substantivo "mãe” , que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. 
d) utilização da forma pronominal ''Ia” , que reflete um tratamento formal do filho em relação à 

"mãe". 
e) repetição da forma verbal "ê” , que reforça a relação de adição existente entre as orações. 

 
07. (ENEM – 2019) 

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. 

 
08. (ENEM- 2018) 

 

Aconteceu mais de uma vez: ele me abandonou. Como todos os outros. O quinto. A gente já 
estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre. Mas não: ele desapareceu 
de repente, sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar - mas só chamava, 
chamava, e ninguém atendia. E então fiz o que precisava ser feito: bloqueei a linha. 

A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Já tentei de todas as marcas e operadoras, 
apenas para descobrir que eles são todos iguais: na primeira oportunidade, dão no pé. Esse último 
aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo. Ou será que ele já tinha pulado 
do meu bolso no momento em que eu embarcava no táxi? Tomara que sim. Depois de fazer o que me 
fez, quero mais é que ele tenha ido parar na sarjeta. [...] Se ainda fossem embora do jeito que 
chegaram, tudo bem. [...] Mas já sei o que vou fazer. No caminho da loja de celulares, vou passar 
numa papelaria. Pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. 

 

FREIRE, R. Começar de novo. O Estado de S. Paulo, 24 nov. 2006 
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Nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o 
autor utiliza-se de 
a) primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade ao relato de mais uma desilusão amorosa. 
b) ironia para tratar da relação com os celulares na era de produtos altamente descartáveis. 
c) frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas para construir a ambientação 

do texto. 
d) quebra de expectativa como estratégia argumentativa para ocultar informações. 
e) verbos no tempo pretérito para enfatizar uma aproximação com os fatos abordados ao longo do 

texto. 
 
09. (ENEM) 
 

Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site da internet. O nome do teste era tentador: 
“O que Freud diria de você”. Uau. Respondi a todas as perguntas e o resultado foi o seguinte: “Os 
acontecimentos da sua infância a marcaram até os doze anos, depois disso você buscou conhecimento 
intelectual para seu amadurecimento”. Perfeito! Foi exatamente o que aconteceu comigo. Fiquei 
radiante: eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da psicanálise, e ele acertou na 
mosca. 

Estava com tempo sobrando, e curiosidade é algo que não me falta, então resolvi voltar ao teste 
e responder tudo diferente do que havia respondido antes. Marquei umas alternativas esdrúxulas, que 
nada tinham a ver com minha personalidade. E fui conferir o resultado, que dizia o seguinte: “Os 
acontecimentos da sua infância a marcaram até os 12 anos, depois disso você buscou conhecimento 
intelectual para seu amadurecimento”.  

MEDEIROS, M. Doidas e santas. Porto Alegre, 2008 (adaptado). 
 

Quanto às influências que a internet pode exercer sobre os usuários, a autora expressa uma reação 
irônica no trecho: 
a) “Marquei umas alternativas esdrúxulas, que nada tinham a ver”. 
b) “Os acontecimentos da sua infância a marcaram até os doze anos”. 
c) “Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site da internet”. 
d) “Respondi a todas as perguntas e o resultado foi o seguinte”. 
e) “Fiquei radiante: eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da psicanálise”. 

 
10. (ENEM) 
 

Chegou de Montes Claros uma irmã da nora de tia Clarinha e foi visitar tia Agostinha no Jogo da 
Bola. Ela é bonita, simpática e veste-se muito bem. [...] Ficaram todas as tias admiradas da beleza 
da moça e de seus modos políticos de conversar. Falava explicado e tudo muito correto. Dizia “você” 
em vez de “ocê”. Palavra que eu nunca tinha visto ninguém falar tão bem; tudo como se escreve sem 
engolir um s nem um r. Tia Agostinha mandou vir uma bandeja de uvas e lhe perguntou se ela gostava 
de uvas. Ela respondeu: “Aprecio sobremaneira um cacho de uvas, Dona Agostinha.” Estas palavras 
nos fizeram ficar de queixo caído. Depois ela foi passear com outras e laiá aproveitou para lhe fazer 
elogios e comparar conosco. Ela dizia: “Vocês não tiveram inveja de ver uma moça [...] falar tão bonito 
como ela? Vocês devem aproveitar a companhia dela para aprenderem”. [...] Na hora do jantar eu e 
as primas começamos a dizer, para enfezar laiá: “Aprecio sobremaneira as batatas fritas”, “Aprecio 
sobremaneira uma coxa de galinha”. 

 

MORLEY, H. Minha vida de menina: cadernos de uma menina provinciana nos fins do século XIX.  
Rio de Janeiro: José Olympio, 1997. 

 
Nesse texto, no que diz respeito ao vocabulário empregado pela moça de Montes Claros, a narradora 
expõe uma visão indicativa de 
a) descaso, uma vez que desaprova o uso formal da língua empregado pela moça. 
b) ironia, uma vez que incorpora o vocabulário formal da moça na situação familiar. 
c) admiração, pelo fato de deleitar-se com o vocabulário empregado pela moça. 
d) antipatia, pelo fato de cobiçar os elogios de laiá sobre a moça. 
e) indignação, uma vez que contesta as atitudes da moça. 

 


