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Leia:  

“Felicidade é urgente. A tristeza pode esperar.” 
 

“Um abraço prolongado”, “um abraço gentil”, “um abraço longo e silencioso”. É assim, 
apenas com um gesto, que o dr. J.J. Camargo conforta muitos dos seus pacientes nos momentos 

mais difíceis. Um dos nomes de referência em cirurgia torácica, responsável pelo primeiro 

transplante de pulmão da América Latina, o dr. Camargo se depara todos os dias com dramas de 

difícil solução. Mas se as doenças se repetem, os pacientes são sempre diferentes, e suas 

histórias, de emocionar. 

 Com uma escrita primorosa que reflete os anseios daqueles que o procuram para 

compartilhar seus medos, Camargo recupera aquilo que jamais deveria ter sido deixado de lado, 

o fator humano. Além de uma doença, cada paciente tem uma história, e o doutor está sempre 

pronto para ouvir. 

São esses relatos, que tocam o fundo da alma, que lemos aqui, em passagens que nos 

fazem rir e chorar. Como os grandes cronistas, J.J. Camargo divide com o leitor os dramas da 

vida cotidiana, fazendo de A tristeza pode esperar uma leitura obrigatória para todos aqueles que 

se perguntam cotidianamente qual o sentido da vida e como podemos viver melhor. 

 

Disponível em: <http://www.lpm.com.br>. 

 
Questão 1 – Preencha o quadro com base na leitura do texto: 

Livro resenhado: “A tristeza pode esperar” 
Autor do livro: J.J. Camargo 

Profissão do autor do livro: Médico referência em cirurgia torácica. 

Objetivo de que produziu a resenha: Divulgar o livro “A tristeza pode esperar”, de modo que 
o público tenha interesse em lê-lo. 

 

 
Questão 2 – Há uma opinião sobre o livro na seguinte passagem: 

a) “Felicidade é urgente. A tristeza pode esperar.” 
b) “Um abraço prolongado”, “um abraço gentil”, “um abraço longo e silencioso”. 
c) “[...] o dr. Camargo se depara todos os dias com dramas de difícil solução. 

d) “São esses relatos, que tocam o fundo da alma, que lemos aqui, em passagens que [...]” 
 

Questão 3 – Assinale a alternativa cujo advérbio destacado indica a ideia de modo: 

a) “É assim, apenas com um gesto [...]” 
b) “[...] o dr. J.J. Camargo conforta muitos dos seus pacientes nos momentos mais difíceis.” 
c) “Mas se as doenças se repetem, os pacientes são sempre diferentes [...]” 
d) “[...] Camargo recupera aquilo que jamais deveria ter sido deixado de lado [...]” 


