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DA TEORIA À PRÁTICA
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TEXTO PARA RESPONDER DA QUESTÃO 1 À 3.

Bruno Mazzeo: É, piada de freira, aeromoça, tem uma série de coisas sobre que não
podemos fazer piada porque senão no dia seguinte a gente recebe uma chamada. E de fato,
corroborando o que já foi dito aqui, com essa coisa do politicamente correto, você, como
humorista, fica limitado. Hoje em dia, não podemos mais fazer piadas com anões, freiras,
aeromoças... porque aí no dia seguinte vai aparecer uma associação dos anões reclamando
pra valer! Além disso, e não sei se vocês sabem, nós não podemos fazer na televisão piadas
com políticos durante os três meses anteriores à eleição. Isso para mim é censura, que já é
outra coisa. É bem diferente de você não poder fazer piada com aeromoça porque o
sindicato das aeromoças vai botar veneno na sua barra de cereal quando você pegar um
avião.
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1. [D12 – Prof.ª Flávia Lêda] O texto lido tem como função

A. apresentar, oralmente, uma análise sistemática sobre humor
através do raciocínio e da reflexão.

B. informar ao interlocutor sobre os gêneros humorísticos recém-
surgidos.

C. divulgar uma exposição de humor para atrair o público espectador.
D. apresentar opinião sobre gêneros humorísticos.
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2. [D4 – Prof.ª Flávia Lêda] Segundo o autor, não é possível fazer piada
sobre tudo por que

A. a censura voltou ao Brasil.
B. é politicamente correto falar sobre certos temas.
C. as piadas não devem ofender certos grupos sociais.
D. os humoristas têm a vida ameaçada caso desrespeitem os direitos

humanos.
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3. [D3 – Prof.ª Flávia Lêda] No fragmento “E de fato, corroborando o que já
foi dito aqui [...]”, a palavra sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo de
sentido, por

A. criticando.
B. retificando.
C. retaliando.
D. confirmando.
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3. [D14 – Prof.ª Flávia Lêda] Evidencia-se uma opinião do autor no trecho

A. “Além disso, e não sei se vocês sabem, [...]”.
B. “[...] nós não podemos fazer na televisão piadas com políticos durante

os três meses anteriores à eleição.”
C. “Isso para mim é censura, que já é outra coisa.”.
D. “[...] o sindicato das aeromoças vai botar veneno na sua barra de cereal

quando você pegar um avião.”.
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[D12 – Prof.ª Flávia Lêda] O gênero seminário destina-se a

A. contestar, por meio de argumentos, uma opinião.
B. fazer uma breve apreciação, por meio de descrição, de

eventos culturais ou de uma obra.
C. apresentar um determinado assunto com visão

pessoal.
D. expor conhecimentos específicos (técnicos ou

científicos) a respeito de um assunto relacionado à
determinada área do conhecimento.

LETRA D


