


Duas peruas conversando:

-Meu marido não anda mais bebendo!

- Que maravilha, transmita-lhe meus parabéns!

-Parabéns? Por quê?

- Ué! Ele não parou de beber?

-Não, agora ele só bebe sentado!

A professora pergunta ao Joãozinho:

– Joãozinho, qual o animal que tem

de trabalhar muito para a sua mãe

conseguir um vestido de seda.

– É o meu pai, professora!
Disponível em: http://www.piadascurtas.com.br/que-animal-tem-que-trabalhar/ Acesso 

em  14 jun. 2015h
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http://inteliagro.com.br/wp-

content/uploads/2014/04/page4-img2.jpg

Qual é a palavra que tem duplo sentido na primeira
piada?

Em quais sentidos essa palavra pode ser interpretada?

De que forma a pergunta poderia ter sido feita na piada
2, para admitir apenas a resposta esperada pela
professora?

Nesse contexto, que vocábulo foi levado em
consideração na resposta de Joãozinho e qual sua
provável interpretação do mesmo?

Normalmente, quando falamos ou escrevemos compreendemos o 
significado de uma palavra no contexto em que se dá o discurso. A 

piada por outro lado, explora o duplo sentido das palavras para produzi 
efeito humorístico.
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O freguês entra numa farmácia e pergunta ao farmacêutico:
– Seu Manoel, o senhor tem remédio pra barata?
E o seu Manoel responde: 
– E o que é que a baratinha está sentindo?

Disponível em http://www.oficinadoriso.com/  Acesso em 14 jun. 

O sujeito vai ao médico, caindo de bêbado. 
Durante a consulta, vem as perguntas de praxe:
– Nome?
– Juvenal dos Santos!
– Idade?
– 42 anos.
– O senhor bebe?
– Vou aceitar um golinho, para te acompanhar!

Disponível em: http://www.piadascurtas.com.br/ Acesso em 14 jun. 2015.
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http://agenciahall.com/wp-

content/uploads/2015/02/homem-

interrogacao.png

Qual a interpretação mais lógica para a pergunta do
freguês?
 De que forma a pergunta foi entendida? Essa interpretação
é admissível em nossa cultura?
Na segunda piada de que forma o paciente interpretou a
pergunta do médico?
Considerando o contexto da segunda piada, por que a
interpretação do paciente é absurda?
Qual seria a interpretação mais lógica para a pergunta do
médico?

Ambiguidade é um efeito decorrente do uso de uma palavra ou expressão que dá à 

frase mais de um sentido. Em textos informativos, ela deve ser evitada porque dificulta 

a compreensão, causa confusão no leitor. No entanto, é um ótimo recurso quando se 

deseja produzir ironia ou graça, por isso é usada frequentemente pelos humoristas.
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Estabeleça uma relação 

entre as anedotas 

apresentadas quanto aos 

seguintes aspectos: o

tema, a linguagem e os 

recursos usados  para

provocar humor.
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As piadas que circulam 
tratam de uma grande 

variedade de temas. É claro 
que nem todos riem das 
mesmas coisas. Somos 

capazes de rir de muitos 
assuntos, inclusive de 

problemas sérios como 
doenças ou morte e até de 
nossos próprios defeitos.
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O condenado esperava a hora da execução, quando 
chegou o padre:
- Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para você.
- Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou 
falar com Ele pessoalmente. Algum recado?

Um menino cego está no seu quarto e sua mãe chega
com um prato de sopa. Já irritada pelas outras vezes em
que o garoto derrubou a refeição, a mãe ameaça o
garoto:
- Se você derramar de novo, vai ver uma coisa!
Logo em seguida o garoto derruba a sopa e com um
olhar triste ele diz para a mãe:
-Mãe, não tá funcionando!
Disponível em: http://www.osvigaristas.com.br/piadas/humor-negro. Acesso em 16 jun 2015.

Disponível em: piadas.hlera.com.br/humor-negro. Acesso em 16 jun 2015
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Para poder rir, as pessoas anestesiam suas emoções, tornam-se 
insensíveis, suspendem o mundo real, concentrando-se apenas no 
momento em que o desenlace irá surpreendê-lo e levá-lo ao riso. 

No entanto há um limite para isso: o que é digno de pena ou o que 
provoca repugnância, geralmente, não produz o efeito desejado.

Qual é o tema comum a essas piadas?

O que causa riso na primeira piada?

 O que sugere a frase “ Se você derramar de 
novo, vai ver uma coisa!”

O que causa humor na segunda piada e qual 
recurso foi usado para provocar o riso?
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