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Passeio noturno 
  

      Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos, 
pesquisas, propostas, contratos. Minha mulher, jogando paciência na cama, um copo 
de uísque na mesa de cabeceira, disse, sem tirar os olhos das cartas, você está com 
um ar cansado. Os sons da casa: minha filha no quarto dela treinando empostação de 
voz, a música quadrafônica no quarto do meu filho. Você não vai largar essa mala? 
perguntou minha mulher, tira essa roupa, bebe um uisquinho, você precisa aprender a 
relaxar. 
      Fui para a biblioteca, o lugar da casa onde gostava de ficar isolado e como sempre 
não fiz nada. Abri o volume de pesquisas sobre a mesa, não via as letras e números, 
eu esperava apenas. Você não pára de trabalhar, aposto que os teus sócios não 
trabalham nem a metade e ganham a mesma coisa, entrou a minha mulher na sala, 
com o copo na mão, já posso mandar servir o jantar? 

      A copeira servia à francesa, meus filhos tinham crescido, eu e a minha mulher 
estávamos gordos. É aquele vinho que você gosta, ela estalou a língua com prazer. 
Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho, minha filha me pediu 
dinheiro na hora do licor. Minha mulher nada pediu, nós tínhamos conta bancária 
conjunta. 

      Vamos dar uma volta de carro? eu convidei. Eu sabia que ela não ia, era hora da 
novela. Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites, também 
aquele carro custou uma fortuna, tem que ser usado, eu é que cada vez me apego 
menos aos bens materiais, minha mulher respondeu. 

      Os carros dos meninos bloqueavam a porta da garagem, impedindo que eu tirasse 
o meu carro. Tirei os carros dos dois, botei na rua, tirei o meu, botei na rua, coloquei 
os dois carros novamente na garagem (…) 

FONSECA, Rubem. Feliz ano novo. Rio de Janeiro: Agir, 20101975. 



 

Responda as perguntas que se seguem: 

1. 1.                  O texto é parte de um conto de Rubem Fonseca. Nesse conto, o autor vai 
tratar da necessidade de aventura gerada pela monotonia, do desejo de ruptura da 
normalidade tediosa da vida cotidiana. No trecho acima, entretanto, não chegam a aparecer 
todos esses temas. Cite dois exemplos de figuras que comprovem a oposição TRABALHO X 
LAZER. 
  

1. 2.                  Nas linhas 10 e 11, o narrador afirma “Abri o volume de pesquisas sobre a 
mesa, não via as letras e números, esperava apenas”. Essa informação, fora do contexto em 
que está inserida pode sugerir várias interpretações, como por exemplo: 
  

1. o personagem era cego e, portanto, incapaz de enxergar o que estava exposto no volume de 
pesquisas; 

2. o documento possuía letras minúsculas e de difícil compreensão. 
3. Não havia iluminação suficiente e a leitura se tornara praticamente impossível; 
4. O personagem abriu o volume sem muito interesse e permaneceu absorto em seus 

pensamentos. 
Levando em consideração o contexto em que está inserida essa afirmação, apenas uma 
dessas possibilidades é correta. Indique qual é essa possibilidade e justifique a sua escolha. 

1. 3.                  Há no texto uma rede figurativa que indica o tema do alto padrão de vida, da 
boa situação financeira. Indique uma figura relativa à casa, outra relativa aos bens de 
consumo e mais uma relativa aos prazeres. As três figuras devem estar relacionadas com o 
tema do padrão de vida elevado. 
  

1. 4.                  A afirmação da mulher, nas linhas 24 e 25, “eu é que cada vez me apego 
menos aos bens materiais”, está em conflito com outras passagens do texto. Indique se esta 
constatação é verdadeira ou falsa e justifique com exemplos extraídos do conto de Rubem 
Fonseca. 
  

1. 5.                  O texto apresenta uma situação de bem-estar, por um lado, e, paralelamente, 
a sensação de monotonia, já que tudo estava previsto. Há um desejo de ruptura, uma ânsia 
de rebeldia e uma vontade de ser livre. Comente esse conflito e indique no texto o 
significado do passeio de carro no âmbito dessa oposição. 
  

1. 6.                  Como se sabe, todo texto revela a visão de mundo de quem o produziu. No 
caso desse texto, pode-se dizer que ele foi produzido para mostrar que: 
  

  

Na linha 22, o narrador convida para um passeio de carro. Explique: 
  

7.Por que o convite correu o risco de ser negado? 
  

  


