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LÍNGUA PORTUGUESA – AULA  3 

 

 

Objetos de 

Conhecimento/Conteúdo 
Habilidades 

 

 

Produção de textos orais 

Oralização 

(EF69LP53-A) Ler em voz alta textos literários diversos – 

como contos de amor, de humor, de suspense, de terror; 

crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como leituras 

orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de 

livros de maior extensão, como romances, narrativas de 

enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-juvenil. 

 

Categoria: Infanto-juvenil – 8° e 9° anos do Ensino Fundamental  

Tempo previsto: 1h/a  

Recursos Materiais: Vídeo aula e impressos e/ou obras sobre o gênero a ser trabalhado. Link da aula 

no Portal NetEscola - https://portalnetescola.educacao.go.gov.br/conteudos/fundamental_dois/25/seduc-em-

acao-lingua-portuguesa-genero-textual-contos-de-humor   

Avaliação: Ler, analisar e interpretar contos do gênero estudado. 

Tema:  Contos de humor. 

 

        

Contos de humor                                                                                   

 

Um conto é uma narração breve de eventos imaginários, que apresenta um grupo reduzido de personagens 

e que recorre a poucos recursos narrativos de modo a desenvolver um argumento não demasiado complexo. 

 

 

                                                                                                                                                                      

Os contos de humor, especificamente, utilizam 

as características do que é considerado divertido e 

cômico para a estruturação de sua narrativa e constroem 

o humor por meio de mecanismos linguísticos, figuras 

de linguagem, quebra de expectativa e conhecimentos 

de mundo que são mobilizados na interação entre autor, 
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texto  e  leitor.       

 

 

As narrativas de humor possuem um lado cômico como principal característica. Possui, 

também, elementos humorísticos. A função de uma narrativa de humor é divertir o leitor. Seu meio 

de veiculação pode ser escrita em livros ou jornais.  

A Anedota ou Piada é um gênero textual humorístico que tem o intuito de levar ao riso. 

São textos populares que vão sendo contados em ambientes informais, e que normalmente não possuem 

um autor. Trata-se de um texto narrativo simples em que geralmente há presença de enredo, 

personagens, tempo, espaço. 

Dessa forma, os textos humorísticos, tomados em seu sentido estrito da palavra, têm 

por objetivo provocar o entretenimento no interlocutor, ativar o humor por meio do discurso neles 

presente. 

Disponível em: https://perguntaspopulares.com/library/artigo/read/110102-o-que-e-uma-narrativa-de-humor.Acesso em 27 de jan. de 

2022. 

   Leia o conto de humor abaixo e depois responda às questões seguintes: 

 

O causo do rádio 
               (GERALDINHO, 2003c). 

 

Uma ocasião nessa época que apareceu esse 

ricurso, e eu fui trabaiá prum cumpanheirim meu lá [...] 

quando foi sábado, eu juntano minhas quissassinha pra 

ir’imbora, aí ele falô pra mim: 

- “Não, Geraldim! Posa aí q’amanhã cedo nóis 

vai iscutá uns caipira”.  

Aí eu danei cum ele:  

- “Cê tá ficano lôco, rapáiz? Onde cê vai arrumá 

caipira aqui amanhã cedo?”. Aí ele falô:  

 

Uma ocasião nessa época que apareceu esse ricurso, e eu fui trabaiá prum cumpanheirim meu lá [...] 

quando foi sábado, eu juntano minhas quissassinha pra ir’imbora, aí ele falô pra mim: 

- “Não, Geraldim! Posa aí q’amanhã cedo nóis vai iscutá uns caipira”.  

Aí eu danei cum ele:  

- “Cê tá ficano lôco, rapáiz? Onde cê vai arrumá caipira aqui amanhã cedo?”. Aí ele falô:  

- “Não, ali num veím nosso tem um rádio”. Aí falei:  
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- “Uai, já tem?”, “Tem! Tá c’uns oito dia que chegô.” Aí falei:  

- “Uai, intão vô posá q’eu fico conheceno essa ferramenta”.  

Aí cedim [...], era perto, nóis chegô logo, quando nóis chegô já tinha umas quinze pessoa lá, rapáiz. 

O povo num cunhicia, aquilo frivia lá pra iscutá. Aí o véi viu que o povo tava bobo c’aquilo, pegô a 

cobrar, era quinhentos réis procê iscutá. [...] Aí nóis chegô e o cumpanhêro falô:  

- “Ó seu Enoque, nóis vêi iscutá uns caipira”. Aí ele levantô, ispriguiçô e falô [...]: 

-  “Vô lá dentro chamá a Maria, eu num sei mexê cum isso não”.  

Aí eu oiei, rapáiz, tinha um caixotim em riba de uma mesinha, tava pertim, pra mim era um caixotim 

deles pô alguma imundície . [...] Quando ela chegô naquele caixotim lá em riba da mesa, [...] quando ela pegô 

no imbigo dele que torceu, eu vi que tinha um palitim lá dentro... rolô! Ele tava campiano uns caipira... Rapáiz, 

e ele [o botão de rolagem das estações de rádio], e ele dislizô dos caipira e engarupô numa missa, rapáiz. E o 

véi era daqueles devoto antigo, quando o padre raiou lá dentro daquele caixote, ele barreu o joêio no chão lá 

diante, e aí nóis foi obrigado a jogá o chapéu de costa e jueiá tamém. E eu não sei o que foi q’esse enfezado 

desse padre esse dia, e ele tirava uma meia hora pra rezá, uma meia hora pra daná cum nóis, rapáiz! E eu fui 

infezano c’aquilo: “eu nunca vi esse hômi, e ele daná cum nóis desse jeito sô! Esse hômi tá é lôco” [risos]. E 

aí o pau quebrô e ele num parava e os juêio num guentô [...]. Levantá num podia! [...] Eu manei: “Agora num 

tem ricurso, vô deitá purque num pode levantá”. Quando eu já tava caçano um jeito de deitá, o padre liberô 

nóis e eu mão no chapéu e avoei pra banda de fora. Aí o cumpanhêro: 

- “Vamo dá mais um prazo, às vêiz os caipira vem!”. 

 Eu falei:  

            -“Ó rapáiz, o dia q’eu rumá um ricurso pra vedá meu juêio, eu posso vortá” [risos].  

Disponível em: https://www.scielo.br/j/rieb/a/nTPdmX55K9ZXLR7M5Hgjbdg/?lang=pt&format=pdf Acesso em 14 de fev. de 2022 

 

Obs.: Veja o vídeo do Causo de rádio no link abaixo: 

    https://www.youtube.com/watch?v=I_foyKnrSCw 

 

 

 

ATIVIDADES 

 

1. Segundo os estudos sobre conto de humor, assinale as alternativas corretas: 

a) (  ) As narrativas de humor possuem um lado cômico como principal característica. 

b) (  ) O conto de humor tem o objetivo de provocar o riso. 

c) (  ) O conto de humor normalmente possuem um autor. 

d) ( ) Trata-se de um texto narrativo simples em que geralmente há presença de enredo, 

personagens, tempo, espaço. 
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2.Na expressão: “Quando ela chegô naquele caixotim lá em riba da mesa...”, ele se referia 

a) (  ) à cadeira 

b) (  ) mesinha  

c) (  ) rádio 

d) (  ) cama 

 

3. A história acima é um conto de: 

a) (  ) Humor  

b) (  ) Mistério 

c) (  ) Suspense 

d) (  ) Fantástico 

 

4. Cite: 

  a. Os personagens do texto. 

  b. O lugar onde se passa a história  

  c. O motivo de Geraldinho dormir naquela casa. 

 

5. A linguagem utilizada no text é 

  a) (  ) formal 

  c) (  ) informal 

  d) (  ) regional 

 

6. Reeescreva a expressão seguinte na linguagem padrão:  “Quando eu já tava caçano um jeito de deitá, o 

padre liberô nóis e eu mão no chapéu e avoei pra banda de fora.” 

 

7. Comente o desfecho do conto. 

 

Sugestão de  leitura do Livro: 

 
INSTITUTO FEDERAL GOIANO - Projeto Farol Cultural: contando história de Goiás à Paraty – coletânea de contos ganhadores do I e II concurso 

de contos do IF Goiano / [Organização de] Patrícia Regina de Oliveira; Loraine Vidigal Lisboa.- 1. ed. - Goiânia: IF Goiano, 2015. 130 p., il. 
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Disponível em: https://www.scielo.br/j/rieb/a/nTPdmX55K9ZXLR7M5HgjbdgAcesso em 14 de fev de 2022. 

 

mailto:gefaf@seduc.go.gov.br
https://www.scielo.br/j/rieb/a/nTPdmX55K9ZXLR7M5HgjbdgAcesso

