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Lista 05 – Gabarito 

 
Livro Português Linguagens: página 34 
Questões 1,2,3,4,5 
 
01. a) Um vestiário de um crime. 

b) Poucos minutos. 
c) São retratadas de modo mais ligeiro. 
d) O perdedor é o tipo de pessoa que não aceita suas próprias limitações e sempre procura encontrar 

desculpas para elas; o ganhador é objetivo e direto. É possível chegar a essas conclusões por meio 
do diálogo entre as personagens. 

 
02. As falas do narrador são breves e têm o papel de contextualizar a situação inicial do diálogo, de 

descrever brevemente a raquete e, depois, a reação dos interlocutores. Assim elas “costuram” as 
situações, uma vez que a narrativa se desenrola com bases no diálogo entre as personagens. 

 
03. a) Em discurso direto. 

b) A crônica provavelmente perderia a graça caso o diálogo fosse reproduzido pelo discurso indireto. 
O discurso direto dá mais dinamismo, vivacidade e veracidade para a cena, proporcionando mais 
facilmente o efeito de humor pretendido pelo autor. 

 
04. a) Predomina o discurso indireto. 

b) O humor é constituído a partir de reflexões do narrador a respeito dos hábitos do brasileiro diante 
da lógica kantiana do alemão, e não a partir dos diálogos. 

c) O discurso direto é utilizado para reproduzir principalmente as falas do alemão. Elas contribuem 
para construir o humor do texto, seja pelas características linguísticas da fala da personagem, seja 
pelo espanto que ela demonstra diante dos comentários do narrador. 

 
05. – Uma feijoada- , pediu Fritz, numa demonstração de abertura e inequívoca coragem.  

– Você não está tendo dificuldades de adaptação, parece – comentei. 
– Não, disse Fritz. – Por conta do meu trabalho, viajo o mundo todo. A única coisa que me incomoda, 
no Brasil, é nunca saber quando as pessoas chegarão aos encontros. 

 


