
 

 

Tarefa 9 professora Vanessa 
 
01. (Unicamp) Resumindo seus pensamentos de vencido, Francisco Teodoro disse alto, num suspiro: 

– Trabalhei, trabalhei, trabalhei, e aqui estou como Jó! 
(...) 
– Como Jó! Repetiu ele furioso, arrancando as barbas e unhando as faces. Não lhe bastava o 
arrependimento, a dor moral, queria o castigo físico, a maceração da carne, para completa punição da sua 
inépcia. 
Não saber guardar a felicidade, depois de ter sabido adquiri-la, é sinal de loucura. Ele era um doido? Sim, 
ele era um doido. Tal qual o avô. Riu alto; ele era um doido! 

(Júlia Lopes de Almeida, A Falência. Campinas: Editora da Unicamp, 2018, p. 296.) 
 
a) O protagonista de A Falência encarna um tipo representativo da sociedade brasileira do século XIX. 

Aponte quatro características desse tipo social constatadas na trajetória de Francisco Teodoro. 
b) No excerto acima, o narrador se detém no momento em que o protagonista, atormentado, revê sua 

trajetória e se recorda do avô. Caracterize a voz narrativa nesse excerto e explique seu 
funcionamento.  

  
02. (Fuvest)  Considere os textos para responder à questão. 

 
I. A tônica é que os pequenos jogadores da equipe de futebol Javalis Selvagens estão tranquilos e até 

confortáveis, bem cuidados na caverna pela numerosa equipe internacional que tenta retirá-los dali, e 
que têm muita vontade de voltar a comer seus pratos favoritos quando voltarem para casa. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/07/internacional/1530941588_246806.html. Adaptado. 
II. Bem, minha vida mudou muito nos últimos dois anos. O mundo que explorei mudou muito. Eu vi 

muitas paisagens diferentes durante as turnês, e é realmente inspirador ver o quão grande é o mundo. 
Eu quero explorar e experimentar diferentes partes da natureza, mas eu não gosto do deserto, sinto 
muito pelas plantas! Ou talvez eu goste disso… te deixa com sede de olhar para ele… 

http://portalaurorabr.com/2018/09/16/eu_sou_feminista_porque_sou_mulher_diz_aurora_em_entrevista_ao_independent/ 
III. 

 
 
a) Quanto ao sentido, a palavra “bem”, destacada nos três textos, desempenha a mesma função em cada 

um deles? Justifique. 
b) Reescreva o trecho “Eu quero explorar e experimentar diferentes partes da natureza, mas eu não 

gosto do deserto, sinto muito pelas plantas!”, empregando o discurso indireto e fazendo as adaptações 
necessárias. Comece o período com “Ela disse que”.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

Leia o trecho inicial do romance O Ateneu, de Raul Pompeia (1863-1895), para responder à(s) 
questão(ões) a seguir. 
 

“Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta.” 
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Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de criança 
educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico; diferente do que se encontra 
fora, tão diferente, que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única 
de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na 
influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos; 
como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora, e não viesse de 
longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. 

Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam, a saudade dos dias 
que correram como melhores. Bem considerando, a atualidade é a mesma em todas as datas. Feita a 
compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do 
mesmo ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a coloração cambiante 
das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo – a paisagem é a 
mesma de cada lado, beirando a estrada da vida. 

Eu tinha onze anos. 
Frequentara como externo, durante alguns meses, uma escola familiar do Caminho Novo, onde algumas 

senhoras inglesas, sob a direção do pai, distribuíam educação à infância como melhor lhes parecia. Entrava às 
nove horas timidamente, ignorando as lições com a maior regularidade, e bocejava até às duas, torcendo-me 
de insipidez sobre os carcomidos bancos que o colégio comprara, de pinho e usados, lustrosos do contato da 
malandragem de não sei quantas gerações de pequenos. Ao meio-dia, davam-nos pão com manteiga. Esta 
recordação gulosa é o que mais pronunciadamente me ficou dos meses de externato; com a lembrança de 
alguns companheiros – um que gostava de fazer rir à aula, espécie interessante de mono louro, arrepiado, 
vivendo a morder, nas costas da mão esquerda, uma protuberância calosa que tinha; outro adamado, elegante, 
sempre retirado, que vinha à escola de branco, engomadinho e radioso, fechada a blusa em diagonal do ombro 
à cinta por botões de madrepérola. Mais ainda: a primeira vez que ouvi certa injúria crespa, um palavrão 
cercado de terror no estabelecimento, que os partistas denunciavam às mestras por duas iniciais como em 
monograma. 

Lecionou-me depois um professor em domicílio. 
Apesar deste ensaio da vida escolar a que me sujeitou a família, antes da verdadeira provação, eu estava 

perfeitamente virgem para as sensações novas da nova fase. O internato! Destacada do conchego placentário 
da dieta caseira, vinha próximo o momento de se definir a minha individualidade. 

(O Ateneu, 1999.) 
  
03. (Unesp) 

a) Identifique os sujeitos dos verbos “houvesse” e “viesse”, sublinhados no segundo parágrafo. 
b) Transcreva o trecho “Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu.” (1º parágrafo) 

para o discurso indireto.   
  
04. (Ufu) TONHO: Não é medo. É que posso evitar encrenca. Falo com o negrão e acerto os ponteiros. Poxa, 

se eu faço uma besteira qualquer, minha mãe é que sofre. Ela já chorou paca no dia que saí de casa.  
PACO: Vai me enganar que você tem casa?  
TONHO: Claro, como todo mundo.  
PACO: Então, que veio fazer aqui? Só encher o saco dos outros? Poxa, fica lá na sua casa.  
TONHO: Eu bem que queria ficar. Mas minha cidade não tem emprego. Quem quer ser alguma coisa na 
vida tem que sair de lá. Foi o que fiz. Quando acabei o exército, vim pra cá. Papai não pode me ajudar... 
 

MARCOS, Pliìnio. Barrela, Dois perdidos numa noite suja, Navalha na carne, Abajur Lilaìs, Quero, uma reportagem maldita. SaÞo Paulo: 
Global, 2003. p. 80.  

 
O fragmento pertence a Dois perdidos numa noite suja, peça teatral de Plínio Marcos.  
Considerando-se o diálogo estabelecido entre as personagens,  
a) reescreva a primeira fala de Tonho, adequando-a a uma situação comunicativa mais formal.  
b) transponha a última fala de Tonho para o discurso indireto.  

  
05. (Fuvest) Examine a transcrição do depoimento de Eduardo Koge, líder indígena de Tadarimana, MT. 

 
Nós vivemos aqui que nem gado. Tem a cerca e nós não podemos sair dessa cerca. Tem que viver só do 
que tem dentro da cerca. É, nós vivemos que nem boi no curral. 
Paulo A. M. Isaac, Drama da educação escolar indígena Bóe-Bororo. 
 
a) Nos trechos “Tem a cerca...” e “Tem que viver...”, o verbo “ter” assume sentidos diferentes? Justifique. 
b) Reescreva, em um único período, os trechos “Nós vivemos aqui que nem gado” e “nós não podemos 

sair dessa cerca”, empregando discurso indireto. Comece o período conforme indicado na página de 
respostas.  
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

Leia o trecho do conto O 1alienista, de Machado de Assis (1839-1908), para responder à(s) questão(ões) a 
seguir. 
 

Era a vez da terapêutica. Simão Bacamarte, ativo e sagaz em descobrir enfermos, excedeu-se ainda na 
diligência e penetração com que principiou a tratá-los. Neste ponto todos os cronistas estão de pleno acordo: o 
ilustre alienista fez curas pasmosas, que excitaram a mais viva admiração em Itaguaí. 

Com efeito, era difícil imaginar mais racional sistema terapêutico. Estando os loucos divididos por classes, 
segundo a perfeição moral que em cada um deles excedia às outras, Simão Bacamarte cuidou em atacar de 
frente a qualidade predominante. Suponhamos um modesto. Ele aplicava a medicação que pudesse incutir-lhe 
o sentimento oposto; e não ia logo às doses máximas, — graduava-as, conforme o estado, a idade, o 
temperamento, a posição social do enfermo. Às vezes bastava uma casaca, uma fita, uma cabeleira, uma 
bengala, para restituir a razão ao alienado; em outros casos a moléstia era mais rebelde; recorria então aos 
anéis de brilhantes, às distinções honoríficas, etc. Houve um doente, poeta, que resistiu a tudo. Simão 
Bacamarte começava a desesperar da cura, quando teve ideia de mandar correr matraca, para o fim de o 
apregoar como um rival de Garção 2 e de Píndaro 3. 

— Foi um santo remédio, contava a mãe do infeliz a uma comadre; foi um santo remédio. 
[...] 
Tal era o sistema. Imagina-se o resto. Cada beleza moral ou mental era atacada no ponto em que a 

perfeição parecia mais sólida; e o efeito era certo. Nem sempre era certo. Casos houve em que a qualidade 
predominante resistia a tudo; então, o alienista atacava outra parte, aplicando à terapêutica o método da 
estratégia militar, que toma uma fortaleza por um ponto, se por outro o não pode conseguir. 

No fim de cinco meses e meio estava vazia a Casa Verde; todos curados! O vereador Galvão, tão 
cruelmente afligido de moderação e equidade, teve a felicidade de perder um tio; digo felicidade, porque o tio 
deixou um testamento ambíguo, e ele obteve uma boa interpretação, corrompendo os juízes, e embaçando os 
outros herdeiros. 

[...] 
Agora, se imaginais que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, mostrais 

com isso que ainda não conheceis o nosso homem. Plus ultra! 4 era a sua divisa. Não lhe bastava ter 
descoberto a teoria verdadeira da loucura; não o contentava ter estabelecido em Itaguaí o reinado da razão. 
Plus ultra! Não ficou alegre, ficou preocupado, cogitativo; alguma coisa lhe dizia que a teoria nova tinha, em si 
mesma, outra e novíssima teoria. 

— Vejamos, pensava ele; vejamos se chego enfim à última verdade. 
Dizia isto, passeando ao longo da vasta sala, onde fulgurava a mais rica biblioteca dos domínios 

ultramarinos de Sua Majestade. Um amplo chambre de damasco, preso à cintura por um cordão de seda, com 
borlas de ouro (presente de uma Universidade) envolvia o corpo majestoso e austero do ilustre alienista. A 
cabeleira cobria-lhe uma extensa e nobre calva adquirida nas cogitações cotidianas da ciência. Os pés, não 
delgados e femininos, não graúdos e mariolas, mas proporcionados ao vulto, eram resguardados por um par de 
sapatos cujas fivelas não passavam de simples e modesto latão. Vede a diferença: — só se lhe notava luxo 
naquilo que era de origem científica; o que propriamente vinha dele trazia a cor da moderação e da singeleza, 
virtudes tão ajustadas à pessoa de um sábio. 

(O alienista, 2014.) 
 
1alienista: médico especialista em doenças mentais. 
2Garção: um dos principais poetas do Neoclassicismo português. 
3Píndaro: considerado o maior poeta lírico da antiga Grécia. 
4Plus ultra!: expressão latina que significa “Mais além!”. 
 
06. (Unesp) 

a) Transcreva o trecho “ele [vereador Galvão] obteve uma boa interpretação, corrompendo os juízes, e 
embaçando os outros herdeiros” (5º parágrafo), substituindo os termos sublinhados por outros de 
sentido equivalente. 

b) Transcreva o trecho “— Foi um santo remédio, contava a mãe do infeliz a uma comadre” (3º 
parágrafo) em discurso indireto e em ordem direta.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Arte porque sim 
Júlia Rebouças 
 

Na tarde de 5 de novembro de 2015 uma barragem de rejeitos de mineração de ferro rompeu no município 
de Mariana, Minas Gerais, despejando cerca de sessenta milhões de metros cúbicos de lama e metais pesados 
em seiscentos e sessenta e três quilômetros de extensão do rio Doce, que deságua no oceano Atlântico. O 
volume de lama divulgado é contestado pela empresa responsável, assim como a toxidade do material. 
Registram-se índices de chumbo, arsênio e manganês acima de níveis seguros para o ecossistema. De acordo 
com o Ministério Público de Minas Gerais, condicionantes do licenciamento ambiental da barragem estavam 
sendo desrespeitadas, sem que houvesse a devida fiscalização, o que incluía um plano de emergência que 
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poderia ter evitado a morte de dezessete pessoas e a total destruição do vilarejo de Bento Rodrigues. O 
território dos indígenas krenak, no vale do rio Doce, é totalmente destruído pela contaminação da lama. Não há 
mais possibilidade de pesca, plantio ou criação de animais. Sagrado para os Krenak, o rio é a entidade Watú – 
avô – por sua importância, grandiosidade e pelo respeito que emana. Hoje uma cerca separa as pessoas da 
margem intoxicada e infértil. Os rios somos nós todos, seres de água. Cada criança que nasce é uma nascente. 
[…] A cantora Elza Soares vem a público e entoa o fim do mundo. […] Elza canta para não enlouquecer, diz. 
Sua carreira começou num show de calouros na televisão, aos treze anos, a fim de levantar dinheiro para 
comprar remédios para seu filho recém-nascido. Diante de seu corpo negro, franzino, vestido com trajes risíveis 
para a plateia domingueira, ouviu do apresentador Ary Barroso a pergunta debochada de que planeta ela tinha 
vindo. Elza respondeu que vinha do planeta fome. Em dezembro de 2015, sábado à noite, cinco jovens negros 
estavam num carro na Zona Norte do Rio de Janeiro quando foram executados por policiais com cento e onze 
tiros de fuzil e revólver. Os policiais fraudam a cena do crime e forjam um auto de resistência. Extinção, 
especulamos sobre essa ameaça, que já é iminência. Como fazer brotar do solo humilhado, como abrir frestas 
para novas formas de vida? O amanhã está aqui e se parece com ontem. […] O xamã yanomami Davi 
Kopenawa trabalha com o etnólogo Bruce Albert para desenhar na pele do papel registros da cosmologia de seu 
povo. 

Narra sua história, que não é de um indivíduo, mas de um coletivo, com seus conhecimentos, narrativas, 
profecias. A história dos Yanomami, transmitida por meio de sonhos, chega na forma de um livro que escapa 
aos gêneros e às disciplinas do saber hegemônico ocidental. Generosamente, olha para nós, sujeitos do 
alheamento, e nos explica que a terra dos antigos brancos era parecida com a nossa. Lá eram tão poucos 
quanto nós agora na floresta. Mas seu pensamento foi se perdendo cada vez mais numa trilha escura e 
emaranhada […] Puseram-se a desejar o metal mais sólido e mais cortante, que ele [Omama] tinha escondido 
debaixo da terra e das águas. Aí começaram a arrancar o minério do solo com voracidade. Construíram fábricas 
para cozê-los e fabricar mercadorias em grande quantidade. Então, seu pensamento cravou-se nelas e eles se 
apaixonaram por esses objetos como se fossem belas mulheres. Isso os fez esquecer a beleza da floresta […] 
E, assim, as palavras das mercadorias e do dinheiro espalharam-se por toda a terra de seus ancestrais. É o 
meu pensamento. Antes de o ano acabar, um menino kaingang de dois anos é degolado no colo da mãe por um 
homem que se aproximou lhe fazendo um afago. Um país na vertigem do presente. […] A arte vai à frente, as 
instituições vão atrás. Realizar a Bienal de São Paulo que se assenta em 2016 compreende o exercício de 
pensar, sempre e mais uma vez, no que pode a arte. Ou para que arte, ou para quem? […] Os estudantes 
secundaristas ocupam suas escolas. A demanda é educação de qualidade e repúdio ao sucateamento do ensino 
público. Denunciam o desvio de verba que seria usada para a compra de merenda escolar. Merenda escolar. 

[…] A polícia se chama choque e arranca os estudantes da escola. As mulheres ocupam. Na caminhada, um 
cordão de frente de mães que carregam seus bebês. A polícia se chama choque e acompanha o cortejo como se 
fosse um bicho esfomeado e açoitado, prestes a atacar. Os corpos das mulheres têm marcas de tinta da cor 
vermelha. A televisão da padaria transmite o debate num programa matutino. Os especialistas discutem se é 
estupro ou não o caso de uma jovem de dezesseis anos violentada por trinta e três homens. Vídeos com cenas 
do ocorrido viralizam nas redes sociais. Não há tinta vermelha suficiente para representar tanto sangue. […] 
Junho de 2016, dois meninos, um de dez e outro de onze anos, furtam um carro em um bairro nobre de São 
Paulo. Perseguidos, o de dez anos, que dirige o automóvel, é morto pela polícia militar. Dez anos. É feito um 
auto de resistência – o menino teria atentado contra a polícia. Os moradores do bairro nobre juntam-se para 
contratar advogados e defender os policiais em caso de processo. […] Uma semana antes de chegar junho, 
tem-se a notícia de que pelo menos oitocentos e oitenta imigrantes afogaram-se no mar Mediterrâneo tentando 
chegar ao continente europeu. Uma boate frequentada pela comunidade gay de Orlando, na Flórida, é invadida 
por um atirador que mata cinquenta pessoas. […] Como forjar imagens grávidas, palavras-sementes, formas 
mutantes. A necessidade da arte. O povo Aymará dos Andes chilenos diz que o futuro está em nossas costas, 
incógnito, enquanto o passado está na nossa frente, diante de nossos olhos. […] Um artista de mãos dadas a 
um pajé tukano, soprando uma nuvem, pousados sobre o centro geodésico da América do Sul. Hoje é dia 14 de 
junho de 2016. 

REBOUÇAS, Júlia. Arte porque sim. VOLZ, J.; REBOUÇAS, J. (Org.) 32ª Bienal de São Paulo: Incerteza Viva: Catálogo. São Paulo: Fundação 
Bienal de São Paulo, 2016. 

  
07. (Ufjf-pism 3)  No texto, a autora mistura discurso direto e indireto. Retire do texto um caso de discurso 

indireto e transforme-o em um discurso direto.  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o excerto do conto “A cartomante”, de Machado de Assis, para responder à(s) quest(ões) a seguir. 
 

Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a 
mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este 
ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a diferença é que o fazia por outras palavras. 

– Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo 
da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: “A 
senhora gosta de uma pessoa...” Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no 
fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade... 

– Errou! interrompeu Camilo, rindo. 
– Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado, por sua causa. Você sabe; já lhe disse. 
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Não ria de mim, não ria... 
Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos 

pareciam de criança; em todo o caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. 
Depois, repreendeu-a; disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois... 

[...] 
Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a 

aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à 
casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. 
Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que 
entrasse também nisso um pouco de amor-próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para 
tornar menos dura a aleivosia do ato. 

Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a 
verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança, e que o rapaz 
repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais duas ou três 
cartas anônimas, tão apaixonadas, que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum 
pretendente; tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento: – a 
virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel; só o interesse é ativo e pródigo. 

Nem por isso Camilo ficou mais sossegado; temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria 
então sem remédio. 

(Contos: uma antologia, 1998.)  
 
08. (Unesp)  O trecho do quinto parágrafo “[Ele] disse-lhe que era imprudente andar por essas casas” foi 

construído em discurso indireto. 
 

Reescreva-o em discurso direto, substituindo os pronomes sublinhados pelos nomes das personagens e 
efetuando os demais ajustes necessários.  

  
09. (Pucrj)  Entrevistador: - Queria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa que eu sei que é muito 

importante pra você, a amizade. 
 

Galeano: Sim, a amizade é uma forma de amor. E como dizia pra você, acho que se exerce na base da 
honestidade, porque a outra amizade, a amizade do “amo muito você” e “que lindo você é” não é a 
verdadeira amizade. Os amigos, quando são amigos de verdade, dizem o que se deve dizer, e isso diz 
respeito a processos coletivos também. Então, amizade às vezes é difícil sobre essa base, porque atravessa 
períodos complicados. Mas quando a gente ama de verdade, no amor, na amizade, ama as luzes e as 
sombras de cada pessoa ou de cada lugar. 

 
Trecho de entrevista dada pelo escritor uruguaio Eduardo Galeano ao jornalista Eric Nepomuceno no programa Sangue Latino. Disponível 

em: <http://canalbrasil.globo.com/programas/sangue-latino/videos/1289838.html>. 
 
a) No texto, o entrevistado fez uso de duas metáforas na última frase da sua fala. Identifique essas 

metáforas e explique o sentido que elas assumem no texto. 
b) Transforme a fala do entrevistador em discurso indireto, fazendo adaptações necessárias para que o 

trecho não fique repetitivo.  
  
10. (Ufu)  Em uma entrevista à revista Veja em 17 de janeiro de 2015, Edward Frenkel, um dos maiores 

pensadores da matemática moderna, ao ser questionado sobre a razão de tanta gente detestar 
matemática, afirmou:  
 
- Existem vários fatores. A principal razão de grande parte das pessoas não gostar de matemática é porque 
não sabe do que se trata. Mas pensa que sabe, o que é pior ainda, pois foi apresentada na escola a uma 
fração minúscula do tema, de forma muito ruim, e ficou com um gosto amargo na memória. Uma das 
missões que me proponho é diminuir o estrago causado pelo sistema de ensino. Seria muito mais fácil se 
meus leitores nunca tivessem ouvido falar do assunto e eu pudesse explicá-lo partindo do zero.  
a) Transcreva para o discurso indireto a resposta dada por Frenkel ao jornalista da Veja, de modo que 
tanto a pergunta quanto a resposta constituam um único texto com sentido completo.  
b) Parafraseie a resposta dada por Frenkel e, na sequência, redija um exemplo real ou fictício, que 

corrobore com a ideia de que "Seria muito mais fácil se meus leitores nunca tivessem ouvido falar do 
assunto e eu pudesse explicá-lo partindo do zero".  

 


