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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

VIDA DE EX-RETIRANTE 

Zé de Jorge e as cabras da salvação 

Seu Zé de Jorge ( o nome de batismo , José Elias, 

ninguém conhece) é louco por cabras. Pegou o 

lucro do sisal e comprou 60 delas, todas em 

perfeita sintonia com o dono. Andam quando ele 

fala “ vai”, param quando fala “fica”. Nem precisa 

levantar a voz. Ele se dedica ao investimento:  “ 

Não gosto de dormir na cidade porque é longe do 

curral”. diz.  

O números ajudam a entender o porquê de 

tamanho zelo: são 40 litros de leite vendidos 

diariamente para a Apaeb, somando R$ 990 por mês. Como a maioria dos 

valentenses, Zé de Jorge procurou a associação quando a seca acabou com sua 

lavoura e o fez peregrinar 300 quilômetros atrás de trabalho. Nunca mais. Em sua 

plantação, hoje, as sobras do sisal são espalhadas como um manto de proteção do 

solo ou ficam guardadas para alimentar os animais na seca. Tudo invenção da Apaeb. 

“ Eu luto desde os 13 anos, mas só com o conhecimento descobri que cuidando 

ninguém passa sede e nenhum animal morre de fome”, diz. 

Revista Época/ 25 de dezembro de 2006 

Responda: 

1.O assunto tratado no texto é: 

a) (    )  Um ex-retirante que, após uma seca que acabou com sua lavoura, deixou de 

plantar sisal e resolveu investir na criação de cabras. Investimento este que tounou-

se lucrativo. 

b) (    )  Um ex-retirante que, após uma seca que acabou com sua lavora, resolveu 

investir na plantação de sisal. Investimento este que está rendendo bons lucros. 

c) (   )  Um ex-retirante que , após uma seca que acabou com sua lavoura, resolveu 

pegar o lucro do sisal e investir na criação de cabras. Hoje ele planta sisal e cria 

cabras, essas têm rendido bons lucros. 

d) (    )  Um ex-retirante que , após uma seca que acabou com sua lavoura, resolveu 

pegar o lucro do sisal e investir na criação de cabras. Hoje ele somente cria cabras, 

porque o lucro é muito bom. 

 

2.Qual é o sentido da frase “ Zé de Jorge e as cabras da salvação”: 
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a) (    )  as cabras de Zé de Jorge salvaram a lavoura de sisal. 

b) (    ) As cabras de Zé de Jorge salvaram sua vida, porque o leite retirado dos 

animais não deixou o ex-retirante morrer de sede na época da seca. 

c) (    ) Zé de Jorge deixou de ser retirante após o investimento na criação de cabras. 

d) (   ) As cabras são a salvação de Zé de Jorge, porque elas rendem 40 litros de leite 

diariamente o que ajuda no lucro mensal.  

 

3.“...Andam quando ele fala “vai” , param quando fala “fica”...” - Quem pratica a ação 

de andar e parar na frase: 

a.(    ) o ex-retirante                                  

b.(    ) o repórter                                 

c.(    ) as cabras 

 

4. A quem refere-se o pronome ele na frase acima: 

a.(   ) ao repórter                                     

 b.(   ) ao ex-retirante                            

 c. (   )as cabras 

 

5. Os verbos “andam” e “param” na frase acima estão no: 

a.(   ) presente do indicativo              

 b.(   )presente do subjuntivo           

 c.(   ) imperativo negativo 

 

6.  Observe a palavra destacada e responda de acordo com as regras da Nova 

Ortografia. ex- retirante. 

a.(   ) a palavra ex-retirante está escrita corretamente, porque com o  prefixo  ex 

usa-se sempre o hífen. 

b.(   ) a palavra ex-retirante não está escrita corretamente,  porque com  o prefixo ex 

diante de palavra iniciada por consoante não devemos utilizar hífen. 

c.(   ) a palavra ex-retirante não está escrita corretamente,  porque o hífen foi abolido 

da nossa ortografia.   

 

7. Na frase  “... é louco por suas cabras...”  há respectivamente: 

a.( ) 1 verbo de ligação, 1 adjetivo, 1 preposição, 1 pronome  possessivo, 1 

substantivo 
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b.(  ) 2 verbos, 1 preposição, 1 substantivo , 1 adjetivo,  

c.(  ) 1 verbo, 2 preposições, 2 substantivos 

d.(  ) 2 substantivos, 1 verbo, 1 preposição, 1 adjetivo 

 

 

8. “... ou ficam guardadas...” A palavra destacada refere-se : 

a.(  ) a seca             

b.(  ) as sobras do sisal          

c.(  ) ao solo            

d.(  )  ao manto de proteção 

 

 


