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NOME________________________________________________SEGUNDO ANO___ 

 

  Objetivo: saber se os alunos conseguem fazer inferência. A graça de ambas as 

piadas está na inferência. A primeira, o aluno tem que inferir pela conversa toda que 

Chaves está dizendo que apesar de Dona Florinda ter ído ao salão de beleza, de nada 

adiantou, continua feia. A segunda o aluno tem que inferir que não era alma penada, 

era alguém fazendo cocô. (ao utilizar, apague essas instruções) 

 

CHAVES E DONA FLORINDA 

 

Chaves estava brincando, quando dona Florinda passou no beco pra entrar em sua 

casa. Com aquele seu jeito ingênuo e tímido, Chaves puxa conversa: 

– Oi, dona Florinda! 

– Oi, Chaves! 

– Onde a senhora foi? 

– Ah, eu fui no salão de beleza, arrumar meus cabelos e fazer maquiagem. 

– Pra quê a senhora foi lá fazer tudo isso?! 

– Ah, Chaves, pra ficar mais bonita! 

– Ah, já sei, o salão de beleza estava fechado! 

A mulher empinou o queixo e saiu brava, resmungando: 

– Menino malcriado, sem educação! 

 

 

1. Por que a dona Florinda ficou brava com o Chaves? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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 NOME: _________________________________________________________ 

                                 3o. Ano ____ Data: _____/_____/_____ 

 

A ALMA PENADA 

 

Ao passar, à meia-noite, na estradinha do cemitério, Mané Bembom ouviu um 

gemido estranho que vinha detrás de um túmulo.  

– Ããããã...ãããã.....ãããÃÃÃ! 

Seu Mané logo pensou: “deve ser uma alma penada que está pagando os seus 

pecados!”. Quando foi retomar a caminhada, ouviu novamente o estranho gemido: 

– Ãããã.....ãããÃÃÃ....! 

Seu Mané com pena do sofrimento daquela alma e com muita vontade de ajudá-la, 

criou coragem, aproximou-se mais um pouco e perguntou: 

– Alma penada, você quer que eu acenda uma vela para iluminar o seu caminho ou 

quer que eu reze pra você? 

Depois de um pequeno silêncio, “a alma” soltou um outro “ãããÃÃÃ!,  fez um novo 

silêncio e  respondeu: 

– ãããÃÃÃ!  Não, não quero nada disso! Só quero um rolo de papel higiênico! 

 

 

2. Essa piada é engraçada? Por quê? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

    


