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Atividade extra
Do carteiro ao email: caem as fronteiras!

Uma carta inédita a Drummond

Querido Carlos, afetuoso abraço.

Leio nos jornais que você pediu demissão. Sem dúvida é uma pena para o Brasil, mas você está correto. E 

outros dias virão.

Pessoalmente, não posso deixar de lhe agradecer tantas finezas que você me prestou, sempre tão solicitamen-

te, quando no exercício do cargo.

Confirmo meu telegrama de hoje, pedindo-lhe o favor de me representar no almoço de sábado próximo, e de 

transmitir minha solidariedade à declaração de princípios do 1° Congresso de Escritores.

Abandonei a colaboração n'A Manhã, se bem que estivesse gostando, pois me dava um  certo treino de escre-

ver prosa, e além disso os 800 cruzeiros me eram necessários, nas circunstâncias atuais de minha vida. Mas o governo 

excedeu-se, perdeu todo o controle, divorciou-se por completo das aspirações populares, e esgotou o seu já fraco 

conteúdo. De qualquer forma, continuar os artigos seria uma espécie de colaboracionismo.

Como você sabe, continuo em regime de saúde, por isso não posso tomar parte pessoalmente na campanha 

que se desenrola. Entretanto, estou bastante atento à mesma; por isso - caso você julgue oportuno - poderá divul-

gar que eu estou solidarizado com a campanha democrática, e absolutamente contra os métodos do governo. Se 

acharem interessante, poderei escrever, mesmo sobre assunto político, pequenas crônicas e notas - desde que minha 

saúde o permita.

Que coisa a morte do Mário, hein? Fiquei muito sentido, e, sabendo que vocês eram muito amigos, é o caso de 

se apresentar pêsames a você. Em que pé está o nosso livro? E o seu?

Então, querido Carlos, lembranças a Dolores e Maria Julieta.
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O abraço amigo do Murilo

P. S. Lembranças também ao João Cabral. 

(Folha de S. Paulo, 11/05/91)

Disponível em http://www.coladaweb.com/exercicios-resolvidos/exercicios-resolvidos-de-portugues/carta - 

Acesso em 14  out 2013)

Questão 1

Com relação aos assuntos abordados pelo remetente, percebe-se que:

a. Os dois amigos Carlos e Murilo são escritores; o primeiro escrevia para jornais e o segundo era fun-

cionário público.

b. O remetente lembra que a "morte do Mário" comoveu a todos, mas não mais a Carlos do que a ele.

c. O escritor Murilo está mais preocupado com a questão da demissão e com as causas que a provocaram.

d. O destinatário tinha muitos amigos: Carlos, Maria Julieta, Dolores e Murilo.

Questão 2

Segundo as orientações do material didático, colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais 

oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo a que se referem. A ênclise está exemplificada em:

a. “Se acharem interessante, poderei escrever...”

b. “pois me deva um certo treino de escrever prosa...”

c. “Pessoalmente, não posso deixar de lhe agradecer tantas finezas que você me prestou...”

d. Confirmo meu telegrama de hoje, pedindo-lhe o favor de me representar no almoço de sábado próximo...”

Questão 3

Tendo em vista que  vocativo  é a parte da carta que indica  a quem o remetente se dirige, transcreva um exem-

plo do texto lido.
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Questão 4

A palavra destacada é um verbo transitivo direto em:

a. “Fiquei muito sentido”.

b. “... mas você está correto”.

c. “Mas o governo excedeu-se”.

d. “Confirmo meu telegrama de hoje”.
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Gabarito

Questão 1

A      B     C    D

Questão 2

A      B     C    D

Questão 3

“Querido Carlos”.

Questão 4

A      B     C    D


