Charlles Nunes

EXERCÍCIOS – TEXTO 1
De acordo com o texto sobre o BARBEIRO, assinale a
melhor alternativa:
1. Quais são algumas das qualidades de um bom
barbeiro?
a. bonito, forte, inteligente.
b. atencioso, comunicativo, dedicado.
c. rico, paciente, compreensivo.
d. amável, econômico, honesto.
2. De acordo com o texto, os principais motivos para
alguém ‘trocar’ de barbeiro são:
a. dor de barriga, desentendimento, falta de grana
b. cheiro dos outros clientes, chegada do Ano Novo
c. viagem, aposentadoria, falecimento
d. desemprego, desemprego, concorrência
3. O barbeiro da história se chama ‘Cleosbaldo’, um
nome incomum no Brasil. Outros nomes incomuns
são:
b. José, Fernando, Edson
c. Tiago, João, Alexandre
d. Geraldo, Paulo, Marco Antônio
d. Iglópio, Luperaldo, Hermenegildo
4. Segundo o autor, quais são algumas possíveis
razões para a escolha do nome do barbeiro?
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a. Foi uma homenagem a um jogador de futebol.
b. A gravidez da mãe foi complicada e o parto difícil.
c. O pai do barbeiro estava bêbado ao registrar o filho.
d. Ele não concordava com a gravidez da mãe.
5. Quando uma pessoa famosa assume determinado
comportamento, costuma ser seguida pelo povo. Qual
foi a moda lançada pelo Príncipe Danilo?
a. Um creme de barbear sem espuma.
b. Uma graxa em pó para sapatos.
c. Luvas de couro para motociclistas.
d. Um corte de cabelo excêntrico.
6. Qual era a ‘arma secreta’ do Sr. Cleosbaldo?
a. Contar piadas durante o corte de cabelo.
b. Dar uma baforada na cara do cliente.
c. Sua terrível máquina zero.
d. Assaltar os clientes no final do serviço.
7. Qual a justificativa do barbeiro para as ‘beliscadas’
da sua máquina zero?
a. A máquina estava perdendo o corte.
b. O barbeiro sofria do mal de Parkinson.
c. O cliente tinha muitas verrugas na cabeça.
d. Eles estavam numa região repleta de terremotos.
8. Se o garoto pudesse, cortaria o cabelo apenas...
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a. Para tirar carteira de identidade ou casar.
b. Para desfilar na escola ou esperar o Papai Noel.
c. Para tirar retrato ou quando estivesse cheio de piolhos.
d. Quando o barbeiro comprasse uma tesoura nova ou o
Brasil vencesse a Copa.
9. Quando o barbeiro viajou, onde o pai dele atendeu
o menino?
a. Na barbearia.
b. Em casa.
c. No açougue.
d. Na piscina.
10. Quais seriam as opções de corte oferecidas pelo
barbeiro com mau hálito?
a. lingüiça – sardinha – maionese
b. cebolinha – mortadela – salaminho
c. bife de fígado – pizza – batata frita
d. tomate – orégano – ovo frito
11. No nordeste do Brasil, por que o cliente cortava o
cabelo sempre com o mesmo barbeiro?
a. Ele estava interessado na irmã do rapaz.
b. O barbeiro foi indicado por seu melhor amigo.
c. O cliente gostava mesmo de sofrer.
d. O barbeiro cobrava um preço baixo pelo serviço.
12. Como o barbeiro molhava o cabelo do cliente?

www.HeroisAnonimos.com
Tem sempre um perto de você.

3

Heróis Anônimos

a. Com suco de fruta natural num copo descartável.
b. Com vinho bem gelado num garrafão de cinco litros.
c. Com café quente numa garrafa térmica colorida.
d. Com água da torneira num recipiente de desodorante.
13. Por que cortar o cabelo nessas circunstâncias
“era mais emocionante do que pular de páraquedas”?
a. Porque o barbeiro era também piloto de avião.
b. Porque o final do corte era sempre imprevisível.
c. Porque a cadeira era muito, mas muito alta mesmo.
d. Porque o ventilador do barbeiro quase levantava vôo.
14. Quando acabou a energia durante o corte, qual foi
a solução sugerida pelo barbeiro?
a. Que o cliente voltasse no dia seguinte.
b. Presentear o cliente com um bonezinho do Flamengo.
c. Que o cliente lançasse uma nova moda de corte.
d. Colocar a cadeira na calçada, e aproveitar a luz da lua.
15. Como a primeira alternativa não funcionou, qual
foi a próxima opção?
a. O cliente processou o barbeiro por danos morais.
b. O cliente gostou tanto do corte que ficou fã do barbeiro.
c. O corte foi concluído à luz de velas.
d. O cliente escreveu um livro sobre o acontecido.
Respostas: 1B 2C 3D 4B 5D 6C 7A 8C 9B 10B 11C 12D 13B 14D 15C
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