
 

 

Tarefa 20 professora Vanessa 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 1   

A Secretária 
 

1 Procuro um documento de que preciso com urgência. Não o encontro, mas me demoro a 2 decifrar minha 
própria letra, nas notas de um caderno esquecido que os misteriosos movimentos 3 da papelada pelas minhas 
gavetas fizeram vir à tona. 

4 Isso é que dá encanto ao costume da gente ter tudo desarrumado. Tenho uma secretária que é5 um gênio 
nesse sentido. Perdeu, outro dia, cinquenta páginas de uma tradução. 

6 Tem um extraordinário senso divinatório, que a leva a mergulhar no fundo baú do quarto da 7 empregada 
os papéis mais urgentes; rasga apenas o que é estritamente necessário guardar, 8 mas conserva com rigoroso 
carinho o recibo da segunda prestação de um aparelho de rádio, 9 que comprei em S. Paulo em 1941. Isso me 
fornece algumas emoções líricas inesperadas: quem 10 não se comove de repente quando está procurando um 
aviso de banco e encontra uma conta 11 de hotel de Teresina de quatro anos atrás, com todos os vales das 
despesas extraordinárias, 12 inclusive uma garrafa de água mineral? Caio em um estado de pureza e 
humildade; tomar uma 13água mineral em Teresina, numa saleta de hotel, quatro anos atrás... 

14 Não importa que ela faça sumir, por exemplo, minha carteira de identidade. Afinal estou cansado 15 de 
saber que sou eu mesmo; não me venham lembrar essa coisa, que me entristece e desanima. 16 Prefiro 
lembrar esse telefone de Buenos Aires que anotei, com letra nervosa, em um pedaço de 17 maço de cigarros, ou 
guardar com a maior gravidade esse bilhete que diz: “Estive aqui e não 18 te encontrei. Passo amanhã. S.” 
Quem é esse “S.” ou essa “S.” e por que, e onde e quando 19 procurou minha humilde pessoa? Que sei? Era, 
afinal, uma criatura humana, alguém que me 20 procurava. Lamento que não estivesse em casa. Espero que eu 
tenha tratado bem a “S.”, que 21“S.” tenha encontrado em mim um apoio e não uma decepção − e que ao sair 
de minha casa 22 ou de meu quarto do hotel tenha murmurado consigo mesmo −“o Rubem é um bom sujeito”. 

23 Há papéis de visão amarga, que eu deveria ter rasgado dez anos atrás; mas a mão caprichosa de 24 
minha jovem secretária, que o preservou carinhosamente, não será a própria mão da consciência 25 a me 
apontar esse remorso velho, a me dizer que devo lembrar o quanto posso ser inconsciente 26 e egoísta? Seria 
melhor talvez esquecer isso; e tento me defender diante desse papel velho que 27 me acusa do fundo do 
passado. Não, eu não fui mau; andava tonto; e pelo menos era sincero. 

28 Mas para que diabo tomei tantas notas sobre a produção de manganês − e por que não mandei 29 jamais 
esta carta tão afetuosa, tão cheia de histórias e tão longa a um amigo distante? 

30 Meus arquivos, na sua desordem, não revelam apenas a imaginação desordenada e o capricho 31 
estranho da minha secretária. Revelam a desarrumação mais profunda, que não é de meus 32 papéis, é de 
minha vida. 

33 Sim, estou cheio de pecados; e quando algum dia for chamado a um tribunal, humano ou 34 celeste, 
para me julgar, talvez a única prova a meu favor que encontre à mão seja essa pequena 35 nota com um PG a 
lápis e uma assinatura ilegível que atesta que − se respondi com frieza a muita 36 bondade e paguei com 
ingratidão ou esquecimento algum bem que me fizeram − pelo menos, 37 Senhor, pelo menos é certo que 
saldei corretamente a nota da lavagem de um terno de brim 38à lavanderia Ideal, de Juiz de Fora, em 1936... E 
esta certeza humilde me dá um certo consolo. 

Rubem Braga 
200 crônicas escolhidas. Rio de Janeiro: Record, 2009. 

 
01. No terceiro parágrafo, o cronista descreve ironicamente o modo de trabalhar de sua secretária ao relatar 

alguns fatos e, logo depois, fazer reflexões sobre eles. 
Transcreva desse parágrafo a frase que assinala a passagem dos fatos às reflexões e, em seguida, 
justifique por que há ironia na expressão “com rigoroso carinho”. 
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TEXTO: 2 - Comum à questão: 2   
 
Texto I 
 
X 
 
Meu pobre leito! eu amo-te contudo! 
 
Aqui levei sonhando noites belas; 
As longas horas olvidei libando 
Ardentes gotas de licor dourado, 
Esqueci-as no fumo, na leitura 
Das páginas lascivas do romance... 
 
Meu leito juvenil, da minha vida 
És a página d’oiro. Em teu asilo 
Eu sonho-me poeta e sou ditoso... 
E a mente errante devaneia em mundos 
Que esmalta a fantasia! Oh! quantas vezes 
Do levante no sol entre odaliscas 
Momentos não passei que valem vidas! 
Quanta música ouvi que me encantava! 
Quantas virgens amei! que Margaridas, 
Que Elviras saudosas e Clarissas, 
Mais trêmulo que Faust, eu não beijava... 
Mais feliz que Don Juan e Lovelace 
Não apertei ao peito desmaiando! 
Ó meus sonhos de amor e mocidade, 
Porque ser tão formosos, se devíeis 
Me abandonar tão cedo... e eu acordava 
Arquejando a beijar meu travesseiro? 

AZEVEDO, Álvares. Ideias íntimas. In: Obra completa.  
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, p. 208. 

 
Texto II 
 
Domingo na estrada 
(...) 
 

A terra é um universal domingo, as estampas não se destacam, desaparecem na série. Figura humana é 
que custa a aparecer. Só o garotinho que brincava no barro, entre galinhas, e o braço de homem, no fundo 
escuro da casa desbeiçada, erguendo a garrafa. 

Gente começa afinal a surgir, desembocando da ruazinha de arraial, em caminhões alegres, com 
inscrições: “Fé em Deus e pé na tábua”, “Chiquinha casa comigo”, e um ar de festa que é também 
domingueiro, festa nas roupas claras, nos lenços coloridos das cabeças; no riso largo, nos gritos. Rapazes de 
calção, viajando de pé, aos berros. Vão disputar a grande partida em um dos dez lugares da redondeza onde o 
futebol resolveu o problema da felicidade repartindo-a com todos, do meritíssimo doutor juiz de direito aos 
presos da cadeia, que assistem atrás de grades ou por informação, e tomam conhecimento do gol do seu clube 
pelo ruído particular dos foguetes. As moças vão também, salve ó moças! Já não têm nenhum ar 
especificamente montanhês, o cabelo aparado em pontas irregulares, a calça comprida e justa 
internacionalizaram há muito o tipo feminino, as garotas não são mais da França, da Turquia ou do Ceará, são 
todas de capa de revista, e mesmo assim continuam sendo a bem-aventurança e o licor da terra, e passam 
chispando no caminhão Fenemê, e desacatam o policial do posto da divisa, e vão entoando o sagrado nome do 
clube e a vitória certa. Há também o bêbado da estrada. Não é patético como o dos poetas neo-românticos que 
exploram o gênero, é simplesmente bêbado, sem pretensões, também ele universal na pureza de sua 
irresponsabilidade. Está a mil sonhos do futebol, mas a parada do caminhão para tomar água lhe comunica a 
chama do esporte, e ei-lo que engrola a exortação enérgica: 

— Vocês me tragam a vitó… a vitóooria! Eu fico esperando a vit… 
Todos aplaudem freneticamente. Mas as pernas arriam, e ele fica ali, desmanchado, à sombra da goiabeira, 

dormindo na manhã de Minas Gerais… 
ANDRADE, Carlos Drummond de. A bolsa e a vida. Rio  

de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1963, p. 55-57. 
 
02. No fragmento citado de “Ideias íntimas” (Texto I), explique como o poeta assume uma perspectiva irônica 

em relação aos seus próprios sentimentos e demonstre através de citação de uma passagem do poema. 
Limite sua resposta ao espaço abaixo: 
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TEXTO: 3 - Comum à questão: 3   
 
Texto 1 
 
Discurso do presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, na Assembleia da ONU/2013 
 

Sou do sul e venho do sul a esta Assembleia, carrego inequivocamente os milhões de compatriotas pobres, 
nas cidades, nos desertos, nas selvas, nos pampas, nas depressões da América Latina, pátria de todos que está 
se formando. 

Carrego as culturas originais esmagadas com os restos de colonialismo nas Malvinas, com bloqueios inúteis 
a este jacaré sob o sol do Caribe que se chama Cuba. Carrego as consequências da vigilância eletrônica, que 
não faz outra coisa que não despertar desconfiança. Desconfiança que nos envenena inutilmente. Carrego uma 
gigantesca dívida social com a necessidade de defender a Amazônia, os mares, nossos grandes rios na América. 
Carrego o dever de lutar por pátria para todos. 

Nossa civilização montou um desafio mentiroso e, assim como vamos, não é possível satisfazer esse 
sentido de esbanjamento que se deu à vida. Isso se massifica como uma cultura de nossa época, sempre 
dirigida pela acumulação e pelo mercado. 

Prometemos uma vida de esbanjamento, e, no fundo, constitui uma conta regressiva contra a natureza, 
contra a humanidade no futuro. Civilização contra a simplicidade, contra a sobriedade, contra todos os ciclos 
naturais. 

O pior: civilização contra a liberdade que supõe ter tempo para viver as relações humanas, as únicas que 
transcen - dem: o amor, a amizade, aventura, solidariedade, família. 

Civilização contra tempo livre que não é pago, que não se pode comprar, e que nos permite contemplar e 
esquadrinhar o cenário da natureza. Arrasamos a selva, as selvas verdadeiras, e implantamos selvas anônimas 
de cimento. Enfrentamos o sedentarismo com esteiras, a insônia com comprimidos, a solidão com eletrônicos, 
porque somos felizes longe da convivência humana. 

Ouvimos da biologia que defende a vida pela vida, como causa superior, e a suplantamos com o 
consumismo funcional à acumulação. 

A política, eterna mãe do acontecer humano, ficou limitada à economia e ao mercado. De salto em salto, a 
política não pode mais que se perpetuar, e, como tal, delegou o poder, e se entretém, aturdida, lutando pelo 
governo. Debochada marcha de historieta humana, comprando e vendendo tudo, e inovando para poder 
negociar de alguma forma o que é inegociável. Há marketing para tudo, para os cemitérios, os serviços 
fúnebres, as maternidades, para pais, para mães, passando pelas secretárias, pelos automóveis e pelas férias. 
Tudo, tudo é negócio. 

Todavia, as campanhas de marketing caem deliberadamente sobre as crianças, e sua psicologia para influir 
sobre os adultos e ter, assim, um território assegurado no futuro. Sobram provas de que essas tecnologias são 
bastantes abomináveis e que, por vezes, conduzem a frustrações e mais. 

O homenzinho médio de nossas grandes cidades perambula entre os bancos e o tédio rotineiro dos 
escritórios, às vezes temperados com ar condicionado. Sempre sonha com as férias e com a liberdade, sempre 
sonha com pagar as contas, até que, um dia, o coração para, e adeus. Haverá outro soldado abocanhado pelas 
presas do mercado, assegurando a acumulação. A crise é a impotência, a impotência da política, incapaz de 
entender que a humanidade não escapa nem escapará do sentimento de nação. Sentimento que está quase 
incrustado em nosso código genético. 

Hoje é tempo de começar a talhar para preparar um mundo sem fronteiras. A economia globalizada não 
tem mais condução que não seja o interesse privado, de muitos poucos, e cada Estado Nacional mira sua 
estabilidade continuísta, e hoje a grande tarefa para nossos povos, em minha humilde visão, é o todo. 

Talvez nosso mundo necessite menos de organismos mundiais, desses que organizam fóruns e 
conferências, que servem muito às cadeias hoteleiras e às companhias aéreas e, no melhor dos casos, não 
reúnem ninguém e nem se transformam em decisões. 

Continuarão as guerras e, portanto, os fanatismos, até que, talvez, a mesma natureza faça um chamado à 
ordem e torne inviáveis nossas civilizações. Talvez nossa visão seja demasiado crua, sem piedade, e vemos ao 
homem como uma criatura única, a única que há acima da terra capaz de ir contra sua própria espécie. Volto a 
repetir, porque alguns chamam a crise ecológica do planeta de consequência do triunfo avassalador da ambição 
humana. Esse é nosso triunfo e também nossa derrota, porque temos impotência política de nos enquadrarmos 
em uma nova época. E temos contribuído para sua construção sem nos dar conta. 

A cobiça, tão negativa e tão motor da história, essa que impulsionou o progresso material, técnico e 
científico, que fez o que é nossa época e nosso tempo, um fenomenal avanço em muitas frentes, 
paradoxalmente, essa mesma ferramenta, a cobiça, que nos impulsionou a domesticar a ciência e transformá-la 
em tecnologia, nos precipita a um abismo nebuloso. A uma história que não conhecemos, a uma época sem 
história, e estamos ficando sem olhos nem inteligência coletiva para seguir colonizando e para continuar nos 
transformando. 

Porque se há uma característica deste bichinho humano é a de que é um conquistador antropológico. 
Parece que as coisas tomam autonomia e essas coisas subjugam os homens. De um lado a outro, sobram 
ativos para vislumbrar tudo isso e para vislumbrar o rombo. Mas é impossível para nós coletivizar decisões 
globais por esse todo. A cobiça individual triunfou grandemente sobre a cobiça superior da espécie. Aclaremos: 
o que é“tudo”, essa  palavra simples, menos opinável e mais evidente? Em nosso Ocidente, particularmente, 
porque daqui viemos, embora tenhamos vindo do sul, as repúblicas, que nasceram para afirmar que os homens 
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são iguais, que ninguém é mais que ninguém, que os governos deveriam representar o bem comum, a justiça e 
a igualdade. Muitas vezes, as repúblicas se deformam e caem no esquecimento da gente que anda pelas ruas, 
do povo comum. 

Não foram as repúblicas criadas para vegetar, mas, ao contrário, para serem um grito na história, para 
fazer funcionais as vidas dos próprios povos e, portanto, as repúblicas que devem às maiorias e devem lutar 
pela promoção das maiorias. 

Seja o que for, por reminiscências feudais que estão em nossa cultura, por classismo dominador, talvez 
pela cultura consumista que rodeia a todos, as repúblicas frequentemente, em suas direções, adotam um viver 
diário que exclui, que se distancia do homem da rua. 

Ouçam bem, queridos amigos: em cada minuto no mundo se gastam US$ 2 milhões em ações militares 
nesta Terra. 

Dois milhões de dólares por minuto em inteligência militar!! Em investigação médica de todas as 
enfermidades que avançaram enormemente, cuja cura dáàs pessoas uns anos a mais de vida, a investigação 
cobre apenas a quinta parte da investigação militar. 

Amigos, creio que é muito difícil inventar uma força pior que nacionalismo chauvinista das grandes 
potências. A força é que liberta os fracos. O nacionalismo, tão pai dos processos de descolonização, formidável 
para os fracos, se transforma em uma ferramenta opressora nas mãos dos fortes e, nos últimos 200 anos, 
tivemos exemplos disso por toda a parte. 

Até que o homem não saia dessa pré-história e arquive a guerra como recurso quando a política fracassa, 
essa é a larga marcha e o desafio que temos daqui adiante. E o dizemos com conhecimento de causa. 
Conhecemos a solidão da guerra. No entanto, esses sonhos, esses desafios que estão no horizonte, implicam 
lutar por uma agenda de acordos mundiais que comecem a governar nossa história e superar, passo a passo, 
as ameaças à vida. A espécie como tal deveria ter um governo para a humanidade que superasse o 
individualismo e primasse por recriar cabeças políticas que acudam ao caminho da ciência, e não apenas aos 
interesses imediatos que nos governam e nos afogam. 

Paralelamente, devemos entender que os indigentes do mundo não são da África ou da América Latina, 
mas da humanidade toda, e esta deve, como tal, globalizada, empenhar-se em seu desenvolvimento, para que 
possam viver com decência de maneira autônoma. Os recursos necessários existem, estão neste depredador 
esbanjamento de nossa civilização. 

Há poucos dias, fizeram na Califórnia, em um corpo de bombeiros, uma homenagem a uma lâmpada 
elétrica que está acesa há cem anos. Cem anos que está acesa, amigo! Quantos milhões de dólares nos tiraram 
dos bolsos fazendo deliberadamente porcarias para que as pessoas comprem, comprem, comprem e comprem. 

Mas esta globalização de olhar para todo o planeta e para toda a vida significa uma mudança cultural 
brutal. É o que nos requer a história. Nosso dever biológico, acima de todas as coisas, é respeitar a vida e 
impulsioná-la, cuidá-la, procriá-la e entender que a espécie é nosso “nós”. 

Transcrição e tradução do discurso feitas por Kiko Nogueira. 
Disponível em: <http://www.diariodocentrodomundo.com.br/>. Acesso em: 26 set. 2013. (Adaptado). 

 
Texto 2 
 

 
 

Os olhos de Sebastião Salgado já viram de tudo neste mundo (e isto talvez não seja exagero). Por oito 
anos, o fotógrafo mineiro de 69 anos viajou por mais de 30 regiões extremas do globo, coletando imagens de 
dezenas de tribos, animais em extinção e paisagens raras. 

SALGADO, Sebastião. Disponível em: <www.estadao.com.br>. Acesso em: 2 out. 2013. Disponível em: <ww1.folha.uol.com.br/ilustrada>. 
Acesso em: 2 out. 2013. (Adaptado). 
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Texto 3 
 

 
Disponível em: <http://poavive.files.wordpress.com>. Acesso em: 2 out. 2013. 

 
03. O humor da charge (Texto 3) é criado por meio de uma ironia que incide sobre um argumento que não se 

sustenta. 
a) Que argumento é esse? Explique por que esse argumento não se sustenta. 
b) Cite um trecho do Texto 1 em que o presidente do Uruguai apresenta razões para a existência desse 

tipo de ironia. 
 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 4   

 
Tempo: cada vez mais acelerado 

 
1 Pressa. Ansiedade. E a sensação de que nunca é possível fazer tudo - além da certeza de que sua 2 vida 

está passando rápido demais. Essas são as principais consequências de vivermos num mundo 3 em que para 
tudo vale a regra do “quanto mais rápido, melhor”. “Para nós, ocidentais, o tempo é4 linear e nunca volta. Por 
isso queremos ter a sensação de que estamos tirando o máximo dele. E 5 aúnica solução que encontramos é 
acelerá-lo”, afirma Carl Honoré. “É um equívoco. A resposta a  6 esse dilema é qualidade, não quantidade.” 

7 Para James Gleick, Carl está lutando uma batalha invencível. “A aceleração é uma escolha que 8 fizemos. 
Somos como crianças descendo uma ladeira de skate. Gostamos da brincadeira, queremos 9 mais velocidade”, 
diz. O problema é que nem tudo ao nosso redor consegue atender à demanda. 10 Os carros podem estar mais 
rápidos, mas as viagens demoram cada vez mais por culpa dos 11 congestionamentos. Semáforos vermelhos 
continuam testando nossa paciência, obrigando-nos a 12 frear a cada quarteirão. Mais sorte têm os pedestres, 
que podem apertar o botão que aciona o sinal 13 verde - uma ótima opção para despejar a ansiedade, mas com 
efeito muitas vezes nulo. Em Nova 14 York, esses sistemas estão desligados desde a década de 1980. Mesmo 
assim, milhares de pessoas 15 o utilizam diariamente. 

16É um exemplo do que especialistas chamam de “botões de aceleração”. Na teoria, deixam as coisas 17 
mais rápidas. Na prática, servem para ser apertados e só. Confesse: que raios fazemos com os 18 dois 
segundos, no máximo, que economizamos ao acionar aquelas teclas que fecham a porta do 19 elevador? E 
quem disse que apertá-las, duas, quatro, dez vezes, vai melhorar a eficiência? 

20 Elevadores, aliás, são ícones da pressa em tempos velozes. Os primeiros modelos se moviam a vinte 21 
centímetros por segundo. Hoje, o mais veloz sobe doze metros por segundo. E, mesmo acelerando, 22 estão 
entre os maiores focos de impaciência. Engenheiros são obrigados a desenvolver sistemas 23 para conter nossa 
irritação, como luzes ou alarmes cuja única função é aplacar a ansiedade da 24 espera. Até onde isso vai? 

SÉRGIO GWERCMAN. Adaptado de super.abril.com.br. 
 
04. Mais sorte têm os pedestres, que podem apertar o botão que aciona o sinal verde (Refs. 12-13) 

No fragmento, é empregada uma expressão que pode ser considerada irônica, se for relacionada ao 
conjunto do 2º parágrafo. 
Transcreva do fragmento a expressão que configura a ironia e explique por que essa expressão é irônica. 

 


