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A FAZENDA 

 
Em minha fazenda pinto o sete. 
De madrugada levanto. 

 
- Oi, vovó, o café está pronto? 
- Está sim. Vai lavar a mão na bica de água do quintal. 
- Estou com uma fome... Oi, Geraldo. Arreia o cavalo pra mim? 
- Tá bem. Mas vai demorá, porque o cavalo tá lá em riba. 
- Viu... 
- Vovó, meu café já está pronto? 
- Está sim. Já lavou a mão? 
- Já... Hum... está delicioso, vovó! 
- Onde você vai? 
- Vou com o Geraldo buscar os cavalos lá em cima. 
- Pode ir, mas muito cuidado. Ah!...esse menino me apronta cada uma! Vou acordar o resto dos 

meninos. 
- Acorda, Rodrigo! Acorda, Zé Otávio! 
- É, e o Paulinho a senhora não acorda não, né? 
- Ele já acordou faz muito tempo. Foi buscar os cavalos para vocês andarem. 
- Oba! O preto já é meu! 
- Nada disso. O Paulinho vai escolher primeiro. 
- Então eu sou o segundo, e o Tavo é o terceiro. 

 
- Ele está chegando... Mas com um cavalo só... 
- Não. O Geraldo está com os outros dois. 
- Quem subir por último é mulher do sapo! 
- Nós dois subimos juntos. 
- Então vamos ver que cavalo corre mais. Vale atalho. 
- Espera aí. Nós vamos embora hoje de tarde e isto vai demorar um bocado. Temos que levar água e 

sanduíches. 
- Então vamos lá! 

 
- Ei meninos, seu pai já vai embora. 
- Mas eu não quero ir. 
- Mas temos que ir. 
- Está bem. Tchau. 

Eu ia me afastando, mas parecia que um pedaço meu ficava. 



Responda aos exercícios! 
 
1. O texto pode ser dividido em nove (9) partes. Relaciona as frases abaixo a sua respectiva parte: 

 
(A) O que Paulinho faz em sua fazenda. ( ) 6ª parte 
(B) A avó acorda os meninos; eles discutem. ( ) 3ª parte 
(C) Paulinho encontra Geraldo. ( ) 1ª parte 
(D) Paulinho avisa que vai sair com Geraldo. ( ) 5ª parte 
(E) Ao acordar, Paulinho conversa com a vovó. ( ) 9ª parte 
(F) Paulinho toma café. ( ) 2ª parte 
(G) A avó chama os meninos para irem embora. ( ) 7ª parte 
(H) Paulinho chega com os cavalos; os meninos vão apostar corrida. ( ) 4ª parte 
(I) Paulinho fica triste ao deixar a fazenda. ( ) 8ª parte 

 

2. O texto é quase todo um diálogo. Transcreva uma parte em que não há diálogo. 
 

 

 

3. De que tipo era a fazenda de Paulinho? (ASSINALE com um X) 
a) ( ) Uma fazenda moderna, cheia de recursos. 
b) ( ) Uma fazenda simples, sem muitos recursos. 

 

4. A respeito de Geraldo, assinala a alternativa provável: 
a) ( ) Geraldo era uma pessoa da cidade, que viera com os meninos para a fazenda. 
b) ( ) Geraldo era um empregado da fazenda. 

c) ( ) Geraldo era um parente dos meninos. 
 

5. Geraldo era um homem simples. Transcreva do texto a frase que comprova esta afirmativa. 
 
 

6. Por que a avó diz que Paulinho iria escolher primeiro seu cavalo? 
 
 

7. “Eu ia me afastando, mas parecia que um pedaço meu ficava”. Marca a opção que explica melhor o 
sentido da frase acima: 
a) ( ) Eu ia embora contrariado. 
b) ( ) Eu ia embora bem devagar. 
c) ( ) Eu ia embora muito triste. 
d) ( ) Eu ia embora muito doente. 

 

8. Reescreve as frases, substituindo a palavra destacada pelo que se pede: 
a) “De madrugada levanto.” (ANTÔNIMO) 

 

b) “_ Já ...Hum... está delicioso, vovó.” (SINÔNIMO) 
 

c) “Vou com o Geraldo buscar os cavalos lá em cima.” (ANTÔNIMO) 
 

d) “... de tarde e isto vai demorar um bocado.” (SINÔNIMO) 
 

 

 


