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5. A primeira reação de Chico Bento, após a negativa ao seu pedido, foi

a) procurar alguém influente para conseguir-lhe as passagens.

b)desabafar sua raiva num comentário contra o homem das passagens.

c) abafar a sua raiva na cachaça.

d) revoltar-se contra o governo.

e) conformar-se com seu destino.
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6. O funcionário encarregado de vender as passagens era

a) um inocente útil.

b) um bode expiatório.

c) maria-vai-com-as-outras.

d) pobre-diabo, infeliz como Chico Bento.

e) aproveitador da desgraça alheia.
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7. Matias recebeu o apelido de Paroara porque

a) tinha o monopólio das passagens de trem.

b) era considerado um ratuíno por todos que o conheciam bem.

c) contratava rapazes para o trabalho nos seringais.

d) tinha a sagacidade e a tenacidade comuns aos paus-de-arara.

e) nascera no Pará.
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8. A expressão usada por Chico Bento – “com esse magote de meninos” –

revela

a) a pobreza de seus filhos.

b) a desolação que a seca provocara no vaqueiro.

c) a influência do vocabulário profissional no linguajar cotidiano.

d) o penoso e lastimável estado doentio em que se encontravam os garotos.

e) a hipocrisia do funcionário das passagens.
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9. A expressão “mão pra lá e mão pra cá” tem sentido

a) agrícola.

b) comercial.

c) humorístico.

d)náutico.

e) romântico.
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10. Segundo o texto, podemos entender que

a) o Matias Paroara fez um grande negócio com as passagens.

b) o governo vendia as passagens por preço reduzido aos retirantes.

c) Chico Bento estava na capital do Ceará solicitando passagens.

d) o número de pessoas que dependiam do vaqueiro impedia a sua locomoção

por terra.

e) o governo, através de passagens gratuitas, procurava incrementar o envio

de braços para os seringais paraenses.
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