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ASSUNTO 3ª série – TEXTO – PROF. Cássia Braga  

 
O labirinto dos manuais 

 
Há alguns meses troquei meu celular. Um modelo lindo, pequeno, prático. Segundo a vendedora, era capaz 

de tudo e mais um pouco. Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para telefonar. Abri o manual, 
entusiasmado. “Agora eu aprendo”, decidi, folheando as 49 páginas. Já na primeira, tentei executar as funções. 
Duas horas depois, eu estava prestes a roer o aparelho. O manual tentava prever todas as possibilidades. Virou um 
labirinto de instruções! 

Na semana seguinte, tentei baixar o som da campainha. Só aumentava. Buscava o vibracall, não achava. 
Era só alguém me chamar e todo mundo em torno saía correndo, pensando que era o alarme de incêndio! Quem me 
salvou foi um motorista de táxi.  

— Manual só confunde – disse didaticamente. – Dá uma de curioso. 
Insisti e finalmente descobri que estava no vibracall há meses! O único problema é que agora não consigo 

botar a campainha de volta! 
Atualmente, estou de computador novo. Fiz o que toda pessoa minuciosa faria. Comprei um livro. Na capa, a 

promessa: “Rápido e fácil” – um guia prático, simples e colorido! Resolvi: “Vou seguir cada instrução, página por 
página. Do que adianta ter um supercomputador se não sei usá-lo?”. Quando cheguei à página 20, minha cabeça 
latejava. O livro tem 342! Cada vez que olho, dá vontade de chorar! Não seria melhor gastar o tempo relendo 
Guerra e Paz*? 

Tudo foi criado para simplificar. Mas até o microndas ficou difícil. A não ser que eu queira fazer pipoca, que 
possui sua tecla própria. Mas não posso me alimentar só de pipoca! Ainda se emagrecesse... E o fax com secretária 
eletrônica? O anterior era simples. Eu apertava um botão e apagava as mensagens. O atual exige que eu toque em 
um, depois em outro para confirmar, e de novo no primeiro! Outro dia, a luzinha estava piscando. Tentei ouvir a 
mensagem. A secretária disparou todas as mensagens, desde o início do ano! 

Eu sei que para a garotada que está aí tudo parece muito simples. Mas o mundo é para todos, não é? Talvez 
alguém dê aulas para entender manuais! Ou o jeito seria aprender só aquilo de que tenho realmente necessidade, e 
não usar todas as funções. É o que a maioria das pessoas acaba fazendo! 

(Walcyr Carrasco, Veja SP, 19.09.2007. Adaptado) 
 
01. (Fatec) Livro do escritor russo Liev Tolstói. Com mais de mil páginas e centenas de personagens, é 

considerada uma das maiores obras da história da literatura. Pelos comentários feitos pelo narrador, pode-se 
concluir corretamente que 
a) a leitura de obras-primas da literatura é atividade mais produtiva do que utilizar celulares e computadores. 
b) os manuais cujas diversas instruções os usuários não conseguem compreender e pôr em prática são 

improdutivos. 
c) a vendedora foi convincente, pois o narrador comprou o celular, embora duvidasse das qualidades 

prometidas pelo aparelho. 
d) o manual sobre computadores, ao contrário de outros do gênero, cumpria a promessa assumida nos dizeres 

impressos na capa. 
e) os jovens deveriam ensinar computação aos mais velhos, pois, dessa forma, estes últimos entenderiam as 

funções básicas do equipamento. 
 
02. Analise as afirmações sobre trechos do texto e assinale a correta. 

a) Em “Há alguns meses, troquei meu celular”, o verbo haver indica tempo decorrido e pode ser substituído, 
corretamente, por Fazem. 

b) Em “Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para telefonar”, o termo em destaque expressa 
a ideia de exclusão. 

c) Em “Virou um labirinto de instruções!”, o termo em destaque foi empregado em sentido figurado, indicando 
confusão, incompreensibilidade. 

d) Em “Fiz o que toda pessoa minuciosa faria”, o termo em destaque pode ser substituído, corretamente e 
sem alteração do sentido do texto, por limitada. 

e) Em “Mas não posso me alimentar só de pipoca!”, a conjunção em destaque expressa a ideia de 
comparação. 
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A essência da teoria democrática é a supressão de qualquer imposição de classe, fundada no postulado ou na 
crença de que os conflitos e problemas humanos – econômicos, políticos, ou sociais – são solucionáveis pela 
educação, isto é, pela cooperação voluntária, mobilizada pela opinião pública esclarecida. Está claro que essa 
opinião pública terá de ser formada à luz dos melhores conhecimentos existentes e, assim, a pesquisa científica nos 
campos das ciências naturais e das chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais ampla, a mais vigorosa, a mais 
livre, e a difusão desses conhecimentos, a mais completa, a mais imparcial e em termos que os tornem acessíveis a 
todos. 

Anísio Teixeira, Educação é um direito. (Adaptado) 
 
03. No trecho “chamadas ciências sociais”, o emprego do termo “chamadas” indica que o autor 

a) vê, nas “ciências sociais”, uma panaceia, não uma análise crítica da sociedade. 
b) considera utópicos os objetivos dessas ciências. 
c) prefere a denominação “teoria social” à denominação “ciências sociais”. 
d) discorda dos pressupostos teóricos dessas ciências. 
e) utiliza com reserva a denominação “ciências sociais”. 

 

 
 
04. (UERJ) A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento 

fundamental para a instalação de um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado. 
 
Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet 
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo. 
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados. 
c) emitem juízos sobre os outros mas não se veem na posição de acusados. 
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos. 

 
Leia o trecho de Quincas Borba, de Machado de Assis: 
 

E enquanto uma chora, outra ri; é a lei do mundo, meu rico senhor; é a perfeição universal. Tudo chorando 
seria monótono, tudo rindo cansativo; mas uma boa distribuição de lágrimas e polcas1, soluços e sarabandas2, 
acaba por trazer à alma do mundo a variedade necessária, e faz-se o equilíbrio da vida. 

(Quincas Borba, 1992.) 
 

1 polca: tipo de dança. 
2 sarabanda: tipo de dança. 
 
05. (UEA) De acordo com o narrador, 

a) os erros do passado não afetam o presente. 
b) a existência é marcada por antagonismos. 
c) a sabedoria está em perseguir a felicidade. 
d) cada instante vivido deve ser festejado. 
e) os momentos felizes são mais raros que os tristes. 
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Leia o texto de Millôr Fernandes e responda às questões abaixo: 
 

A morte da tartaruga 
 
O menininho foi ao quintal e voltou chorando: a tartaruga tinha morrido. A mãe foi ao quintal com ele, 

mexeu na tartaruga com um pau (tinha nojo daquele bicho) e constatou que a tartaruga tinha morrido mesmo. 
Diante da confirmação da mãe, o garoto pôs-se a chorar ainda com mais força. A mãe a princípio ficou penalizada, 
mas logo começou a ficar aborrecida com o choro do menino. “Cuidado, senão você acorda seu pai”. Mas o menino 
não se conformava. Pegou a tartaruga no colo e pôs-se a acariciar-lhe o casco duro. A mãe disse que comprava 
outra, mas ele respondeu que não queria, queria aquela, viva! A mãe lhe prometeu um carrinho, um velocípede, lhe 
prometeu uma surra, mas o pobre menino parecia estar mesmo profundamente abalado com a morte do seu 
animalzinho de estimação. 

Afinal, com tanto choro, o pai acordou lá dentro, e veio, estremunhado , ver de que se tratava. O menino 
mostrou-lhe a tartaruga morta. A mãe disse: – “Está aí assim há meia hora, chorando que nem maluco. Não sei 
mais o que faço. Já lhe prometi tudo mas ele continua berrando desse jeito”. O pai examinou a situação e propôs: 

– “Olha, Henriquinho. Se a tartaruga está morta não adianta mesmo você chorar. Deixa ela aí e vem cá com 
o pai”. O garoto depôs cuidadosamente a tartaruga junto do tanque e seguiu o pai, pela mão. O pai sentou-se na 
poltrona, botou o garoto no colo e disse: – “Eu sei que você sente muito a morte da tartaruguinha. Eu também 
gostava muito dela. Mas nós vamos fazer pra ela um grande funeral”. (Empregou de propósito a palavra difícil). O 
menininho parou imediatamente de chorar. “Que é funeral?” O pai lhe explicou que era um enterro. “Olha, nós 
vamos à rua, compramos uma caixa bem bonita, bastante balas, bombons, doces e voltamos para casa. Depois 
botamos a tartaruga na caixa em cima da mesa da cozinha e rodeamos de velinhas de aniversário. Aí convidamos os 
meninos da vizinhança, acendemos velinhas, cantamos o Happy-Birth-Day-To-You pra tartaruguinha morta e você 
assopra as velas. 

Depois pegamos a caixa, abrimos um buraco no fundo do quintal, enterramos a tartaruguinha e botamos 
uma pedra em cima com o nome dela e o dia que ela morreu. Isso é que é um funeral! Vamos fazer isso? O 
garotinho estava com outra cara. “Vamos, papai, vamos! A tartaruguinha vai ficar contente lá no céu, não vai? Olha, 
eu vou apanhar ela”. Saiu correndo. Enquanto o pai se vestia, ouviu um grito no quintal. “Papai, papai, vem cá, ela 
está viva!” O pai correu pro quintal e constatou que era verdade. A tartaruga estava andando de novo, 
normalmente. “Que bom, hein?” – disse – “Ela está viva! Não vamos ter que fazer o funeral!” “Vamos sim, papai” – 
disse o menino ansioso, pegando uma pedra bem grande – “Eu mato ela”. 

Moral: O importante não é a morte, é o que ela nos tira. 
 
06. Quais foram os artifícios utilizados pela mãe e pelo pai para que o menino parasse de chorar? E por que depois 

disso a mãe ofereceu uma surra ao menino? 
 
07. O que fez o menino parar de chorar? Por que, depois de descobrir que a tartaruga estava viva, o menino quis 

matá-la? 
 


