
 

 

Tarefa 15 professora Vanessa 
 
TEXTO: 1 - Comuns às questões: 1, 2, 3, 4, 5, 6     

 
Uma Vela para Dario 

Dalton Trevisan 
 

Dario vinha apressado, o guarda-chuva no braço 
esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o 
passo até parar, encostando-se à parede de uma 
casa. Foi escorregando por ela, sentou-se na calçada, 
ainda úmida de chuva, e descansou na pedra o 
cachimbo. 

Dois ou três passantes rodearam-no e indagaram 
se não se sentia bem. Dario abriu a boca, moveu os 
lábios, mas não se ouviu resposta. Um senhor gordo, 
de branco, sugeriu que devia sofrer de ataque. 

Ele reclinou-se mais um pouco, estendido agora 
na calçada, e o cachimbo tinha apagado. Um rapaz 
de bigode pediu ao grupo que se afastasse e o 
deixasse respirar. Abriulhe o paletó, o colarinho, a 
gravata e a cinta. Quando lhe retiraram os sapatos, 
Dario roncou feio e bolhas de espuma surgiram no 
canto da boca. 

Cada pessoa que chegava erguia-se na ponta dos 
pés, embora não o pudesse ver. Os moradores da rua 
conversavam de uma porta à outra, as crianças 
foram acordadas e vieram de pijama às janelas. O 
senhor gordo repetia que Dario sentara-se na 
calçada, soprando ainda a fumaça do cachimbo e 
encostando o guarda-chuva na parede. Mas não se 
via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele. 

Uma velhinha de cabeça grisalha gritou que ele 
estava morrendo. Um grupo transportou-o na direção 
do táxi estacionado na esquina. Haviam introduzido 
no carro a metade do corpo, quando o motorista 
protestou: se ele finasse na viagem? Concordaram 
em chamar a ambulância. Dario foi conduzido de 
volta e recostado à parede - não tinha os sapatos 
nem o alfinete de pérola na gravata. 

Alguém informou que na outra rua existia uma 
farmácia. Não carregaram Dario além da esquina; a 
farmácia era no fim do quarteirão e, além do mais, 
ele estava muito pesado. Foi largado ali na porta de 
uma peixaria. Imediatamente um enxame de moscas 
lhe cobriu o rosto, sem que fizesse o menor gesto 
para espantá-las. 

As mesas de um café próximo foram ocupadas 
pelas pessoas que tinham vindo apreciar o incidente 
e, agora, comendo e bebendo, gozavam as delícias 
da noite. Dario ficou torto como o deixaram, no 
degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. 

Um terceiro sugeriu que lhe examinassem os 
documentos. Vários objetos foram retirados de seus 
bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficaram 
sabendo do seu nome, idade, sinais de nascença, 
mas o endereço na carteira era de outra cidade. 

Registrou-se correria no público de mais de 
duzentos curiosos que, a essa hora, ocupavam toda a 
rua e as calçadas: era a polícia. O carro negro 

investiu contra a multidão e várias pessoas 
tropeçaram no corpo de Dario, que foi pisoteado 
dezessete vezes. 

O guarda aproximou-se do cadáver e não pôde 
identificálo - os bolsos vazios. Restava a aliança de 
ouro na mão esquerda, que ele próprio - quando vivo 
- não podia retirar do dedo senão umedecendo-o com 
sabonete. Ficou decidido que o caso era com o 
rabecão (*). 

A última boca repetiu — "Ele morreu, ele 
morreu", e então a gente começou a se dispersar. 
Dario havia levado duas horas para morrer e ninguém 
acreditara que estivesse no fim. Agora, os que 
podiam olhá-lo, viam que tinha todo o ar de um 
defunto. 

Um senhor piedoso despiu o paletó de Dario para 
lhe sustentar a cabeça. Cruzou as suas mãos no 
peito. Não pôde fechar os olhos nem a boca, onde as 
bolhas de espuma haviam desaparecido. Era apenas 
um homem morto e a multidão se espalhou 
rapidamente, as mesas do café voltaram a ficar 
vazias. Demoravam-se na janela alguns moradores 
que haviam trazido almofadas para descansar os 
cotovelos. 

Um menino de cor e descalço veio com uma vela, 
que acendeu ao lado do cadáver. Parecia morto há 
muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado 
pela chuva. 

Fecharam-se uma a uma as janelas e, três horas 
depois, lá estava Dario à espera do rabecão. A cabeça 
agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem a 
aliança. A vela tinha queimado até a metade e 
apagou-se às primeiras gotas da chuva, que voltava 
a cair. 

(Trevisan, Dalton, Cemitério de Elefantes, Civilização Brasileira, 3ª 
ed., pp.32 a 34) 

 
(*) rabecão: carro para transporte de cadáveres. 
 
01. (ESPM SP) A ideia central do texto é: 

a) o infortúnio de uma pessoa passar mal e, ao 
sofrer um ataque cardíaco, vir a falecer 
sozinha num espaço público. 

b) a infelicidade de alguém que sofre de ataque 
epiléptico, indiciado pelo ronco e pelas 
bolhas de espuma no canto da boca, morrer 
abandonado na rua. 

c) a morte de um transeunte que, momentos 
antes, passa por um gradativo processo de 
perda (locomoção, comunicação verbal), 
tornando-se refém de uma impiedosa 
rapinagem de seus pertences. 

d) a morte de uma pessoa no passeio público e 
a diligente solidariedade das pessoas que 
transitavam pelo local. 

e) a tragédia de um pedestre: passa mal na 
rua, tem seus pertences roubados e, 
sobretudo, é vítima da demora no 
atendimento por parte dos poderes públicos. 
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02. (ESPM SP) No texto, várias passagens 
confirmam a ideia de espetacularização da 
morte, exceto em: 
a) “Registrou-se correria no público de mais de 

duzentos curiosos que, a essa hora, ocupava 
toda a rua e as calçadas...” 

b) “As mesas de um café próximo foram 
ocupadas pelas pessoas que tinham vindo 
apreciar o incidente...” 

c) “Cada pessoa que chegava erguia-se na 
ponta dos pés, embora não o pudesse ver.” 

d) “... alguns moradores, que haviam trazido 
almofadas para descansar os cotovelos.” 

e) “Um menino de cor e descalço veio com uma 
vela, que acendeu ao lado do cadáver.” 

 
03. (ESPM SP) Ao longo da narrativa, há todo um 

processo de degradação humana cujo auge se 
dá: 
a) no roubo paulatino dos objetos: guarda-

chuva, cachimbo, alfinete de pérola, sapatos, 
relógio, aliança, e até o paletó. 

b) nas alegações negligentes por parte das 
pessoas no socorro: morrer dentro do táxi, 
farmácia distante, corpo pesado. 

c) quando Dario é largado na peixaria como um 
lixo, pois “um enxame de moscas lhe cobriu 
o rosto”. 

d) com a crueldade com que as pessoas 
“tropeçaram no corpo de Dario, que foi 
pisoteado dezessete vezes.” 

e) na perda da identidade, quando “O guarda 
aproximou-se do cadáver e não pôde 
identificá-lo – os bolsos vazios.” 

 
04. (ESPM SP) Na frase: “Cada pessoa que chegava 

erguia-se na ponta dos pés, embora não o 
pudesse ver.”, a conjunção em negrito pode ser 
substituída sem prejuízo de sentido por: 
a) conquanto. 
b) portanto. 
c) porquanto. 
d) no entanto. 
e) entretanto. 

 
05. (ESPM SP) Um gesto efetivo de solidariedade 

emocional está na passagem: 
a) “Dois ou três passantes rodearam-no e 

indagaram se não se sentia bem.” 
b) “Um senhor gordo, de branco, sugeriu que 

devia sofrer de ataque.” 
c) “Uma velhinha de cabeça grisalha gritou que 

ele estava morrendo.” 
d) “Um rapaz de bigode pediu ao grupo que se 

afastasse e o deixasse respirar.” 
e) “Um senhor piedoso despiu o paletó de Dario 

para lhe sustentar a cabeça. Cruzou as suas 
mãos no peito.” 

 
06. (ESPM SP) Só não é possível depreender do 

texto: 
a) a sucessão de perda de objetos se dá 

paralelamente a uma coisificação da 
personagem. 

b) a visão moralista da solidariedade impede 
que se viva numa sociedade mais 
harmônica. 

c) a aniquilação do ser ocorre com “retrato de 
um morto desbotado pela chuva”. 

d) a ausência de sensibilidade e de humanidade 
se integra com a banalização da morte. 

e) nem a natureza foi benevolente com Dario (a 
chuva apagou a vela). 

 
TEXTO: 2 - Comuns às questões: 7, 8     

 
Homem paraplégico volta a andar após 

estimulação elétrica nos EUA 
Pesquisa ainda precisa ser expandida para que 
cientistas saibam quem poderá se beneficiar da 

terapia 
 

Um paciente que ficou paraplégico em 2013 após 
um acidente conseguiu se manter em pé e dar alguns 
passos sem assistência graças a um tratamento de 
estimulação elétrica em sua medula espinhal. 

É o primeiro caso de caminhada independente de 
uma pessoa com paralisia completa dos membros 
inferiores após lesão na medula, segundo artigo 
publicado nesta segunda (24) na revista científica 
Nature Medicine. 

Os pesquisadores afirmam que, mesmo com um 
diagnóstico de total perda do controle motor, ainda é 
possível encontrar conexões neurais intactas no local 
do ferimento, e esses vínculos podem ser excitados. 

O tratamento do americano Jered Chinnock, 29, 
começou com 22 semanas de reabilitação física. Em 
seguida, ele recebeu o implante de um eletrodo —
responsável pela estimulação elétrica e inicialmente 
destinado para terapia contra dor— no canal medular, 
abaixo da área lesionada. 

O eletrodo tem comunicação sem fio com uma 
central, o que permite controle fino sobre local, 
frequência e duração da estimulação elétrica. 

O estímulo aplicado precisa ser muito específico 
para ter efeito. "Uma estimulação aleatória não 
funciona", afirmou em entrevista a jornalistas Kendall 
Lee, um dos pesquisadores responsáveis pela 
pesquisa. 

Depois, o paciente passou por 43 semanas —
cerca de 113 visitas durante um ano à Mayo Clinic, 
em Rochester, Minnesota (EUA) — de reabilitação 
multimodal junto à estimulação elétrica, que permitiu 
que os neurônios recebessem a sinalização da 
intenção de movimento. 

“Isso nos mostra que essa rede de neurônios 
ainda pode funcionar depois da paralisia”, disse Lee, 
um dos pesquisadores responsáveis pela pesquisa. 

Em uma esteira, o paciente conseguiu pisar e 
desenvolver uma caminhada somente com apoio dos 
próprios braços, sem assistência de treinadores ou 
aparelhos de sustentação de peso. Ao se movimentar 
no chão, foi necessário o auxílio de um andador com 
rodas e a ajuda de um assistente para facilitar o 
controle das passadas e do peso corporal. 

O paciente conseguiu dar 331 passos, andar 102 
metros e caminhar por 16 minutos com alguma 
assistência. 

Christina de Brito, fisiatra do Hospital Sírio-
Libanês que não teve participação na pesquisa, 
afirma que a estimulação elétrica em casos de lesões 
completas é utilizada para ativar a musculatura —
evitando encurtamento de fibras e fazendo 
movimentos que eram habituais— e para aprimorar 
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os músculos para possíveis recursos terapêuticos 
futuros. O que precisa evoluir na prática clínica, 
segundo ela, é a funcionalidade do estímulo, como a 
apresentada no estudo. 

“Agora começa o verdadeiro desafio, que é 
entender como a caminhada aconteceu, por que e 
quais pacientes conseguirão se beneficiar”, afirmou 
Kristin Zhao, cientista também responsável pelo 
projeto. 

Segundo os pesquisadores, ainda são necessários 
estudos mais amplos e com mais pacientes para 
determinar a validade e a eficácia do uso associado 
de terapia multimodal e estimulação elétrica. 

Apesar da ressalva de que é preciso cuidado para 
não generalizar um relato de caso como possibilidade 
de tratamento para todos, Brito diz que se trata de 
uma boa notícia. "Abre-se uma perspectiva, uma 
possibilidade." 

A pesquisadora do Sírio-Libanês também aponta 
para possibilidades terapêuticas futuras relacionada a 
exoesqueletos, que, mesmo com as evoluções 
tecnológicas recentes, ainda são pesados e não tão 
funcionais. "Eles não funcionam com você vestindo e 
saindo andando, como imaginamos para o futuro." 

 
Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2018/09/homem-
paraplegico-volta-a-andar-em-esteira-apos-estimulacaoeletrica-nos-

eua.shtml>. Acesso em: 24/9/18. 
 
07. (USF SP) De acordo com características como 

finalidade, público-alvo, conteúdo e suporte de 
publicação, os gêneros textuais são elaborados 
de diferentes maneiras. No caso da pesquisa 
relatada pelo texto anterior, é possível destacar o 
uso de 
a) estratégia argumentativa, buscando 

convencer o leitor sobre o tema. 
b) divulgação parcial, condicionando o 

conhecimento prévio à compreensão. 
c) sequência injuntiva, considerando as 

técnicas empregadas pelo meio. 
d) linguagem simples, objetivando a divulgação 

da informação para o público geral. 
e) codificação técnica, visando à compreensão 

de público especializado. 
 
08. (USF SP) Os resultados da pesquisa realizada 

com Jered Chinnock apontam para 
a) a viabilidade de estímulos gerais produzirem 

efeitos gradativos sobre o exoesqueleto. 
b) o cuidado com técnicas inovadoras, cujos 

efeitos sobre o exoesqueleto ainda são 
desconhecidos. 

c) a possibilidade de conjuntos de neurônios já 
paralisados responderem a estímulos 
específicos. 

d) o processo muito sofisticado que requer 
técnicas pouco produtivas para tentar 
localizar neurônios sadios. 

e) a produção de estímulos espontâneos por 
regiões do cérebro cuja paralisia ainda não 
seja total. 

 

TEXTO: 3 - Comum à questão: 9     
TEXTO 1 
 

 
JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo. 

São Paulo: Ática, 2004. p. 27. 
 
TEXTO 2 
 

 
FERNANDES, Millôr. 100 + 100: desenhos e frases. 

São Paulo: Instituto Moreira Sales, 2014. n.p. 
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TEXTO 3 
 

 
Disponível em: 

<http://culturaesquizofrenica.blogspot.com/2012/02/historias-
cruzadas-help.html>. 

Acesso em: 17 out. 2018. 
 
09. (IFGO) Escrito no formato de uma página de 

diário, o texto de Carolina Maria de Jesus (Texto 
1), no que diz respeito às suas características, 
tem como finalidade principal 
a) defender um ponto de vista sobre uma 

temática atual e polêmica, com vistas a 
convencer o público leitor acerca de seu 
posicionamento. 

b) narrar uma história ficcional e corriqueira, 
procurando envolver os leitores por meio da 
mobilização temporal dos fatos narrados. 

c) descrever fatos e situações cotidianas, 
objetivando sensibilizar os interlocutores 
acerca da realidade vivida pela autora. 

d) registrar vivências e sentimentos de um “eu” 
em face do mundo que o rodeia, buscando 
relatar acontecimentos cotidianos e refletir 
sobre sua realidade. 

 
10. (ENEM) 19-11-1959 

Eu a conheci da primeira vez em que estive 
aqui. Parece-me que é esquizofrênica, caso 
crônico, doente há mais de vinte anos — não 
estou bem certa. Foi transferida para a Colônia 
Juliano Moreira e nunca mais a vi. [...] À tarde, 
quando ia lá, pedia-lhe para cantar a ária da 
Bohème, “Valsa da Musetta”. Dona Georgiana, 
recortada no meio do pátio, cantava — e era de 
doer o coração. As dementes, descalças e 
rasgadas, paravam em surpresa, rindo bonito em 

silêncio, os rostos transformados. Outras, 
sentadas no chão úmido, avançavam as faces 
inundadas de presença — elas que eram tão 
distantes. Os rostos fulgiam por instantes, 
irisados e indestrutíveis. Me deixava imóvel, as 
lágrimas cegando-me. Dona Georgiana cantava: 
cheia de graça, os olhos azuis sorrindo, aquele 
passado tão presente, ela que fora, ela que era, 
se elevando na limpidez das notas, minhas 
lágrimas descendo caladas, o pátio de mulheres 
existindo em dor e beleza. A beleza terrífica que 
Puccini não alcançou: uma mulher descalça, suja, 
gasta, louca, e as notas saindo-lhe em 
tragicidade difícil e bela demais — para existir 
fora de um hospício. 

CANÇADO, M. L. Hospício é Deus. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2015. 

 
O diário da autora, como interna de hospital 
psiquiátrico, configura um registro singular, 
fundamentado por uma percepção que 
a) atenua a realidade do sofrimento por meio 

da música. 
b) redimensiona a essência humana tocada pela 

sensibilidade. 
c) evidencia os efeitos dos maus-tratos sobre a 

imagem feminina. 
d) transfigura o cotidiano da internação pelo 

poder de se emocionar. 
e) aponta para a recuperação da saúde mental 

graças à atividade artística. 


