02/12/2012
INGLÊS
PADRÃO DE RESPOSTAS
(VALOR POR QUESTÃO = 2,00 PONTOS)
Questão

Resposta
Um dia sem riso é um dia perdido.
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O dinheiro pode ser o que faz o mundo girar, mas é o humor que torna a nossa vida suportável e
melhor.
O humor observacional é aquele por meio do qual as pessoas brincam com a vida em geral,
transformando o dia comum em algo de que podemos rir.
É preciso ter muita habilidade de contar histórias.
As pessoas comuns conseguem fazer piada a partir de aspectos da vida de um público específico;
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os comediantes têm a capacidade de construir uma história realmente engraçada sobre pessoas em
geral, fugindo do clichê.
Estar informado a respeito dos assuntos da atualidade;
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ser espirituoso;
ser habilidoso com as palavras;
ter um bom desempenho.
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This − zombar de assuntos atuais, geralmente sérios, transformando-os em sátira.
did − se alastraram como fogo.
Duas das seguintes:
• I have always enjoyed listening to people tell jokes, and enjoyed telling jokes too.
• but my personal favourite is undoubtedly observational humour.
• I have a good deal of respect for those comedians.
Recurso sonoro: rima
Dois dos exemplos: plan/ran; cellar/tell her; gruel/cruel
Pretérito perfeito / passado
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Dois dos verbos:
• lived
• locked
• tricked
• hatched
• shouted
Insinuar que há uma semelhança entre a história que ele criou e sua vida com o pai.
Trate bem de seu filho ou sofrerá as consequências.
Dois dos recursos e respectivos significados:
• balão em forma de nuvem − o personagem fala normalmente
• balão pontiagudo − o personagem fala alto
• letras maiúsculas − o personagem fala alto
• cor vermelha na palavra “get” − o personagem dá ênfase à palavra
• itálico na palavra “get” − o personagem dá ênfase à palavra

