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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia este texto sobre a “União Zoófila”: 
 

A União Zoófila é uma associação portuguesa que protege, defende, trata, recolhe e 

acarinha gatos e cães abandonados nas ruas, maltratados, vadios ou cujos donos já não têm 

condições para cuidar deles. De forma resumida, o objetivo da UZ é salvar os animais da solidão 

e das más condições, recuperá-los e dar-lhes uma nova vida no canil/gatil enquanto não se 

encontra uma família apropriada que trate bem conta deles. 

Existem várias formas de ajudar essa ONG: quer sendo sócio ou voluntário, apadrinhando 

um animal; inscrevendo-se como FAT (Família de Acolhimento Temporário) ou através de 

donativos. Esta última opção encontra agora um meio bastante mais simples: o telefone. Uma 

chamada para o número significa uma dose de ração. Prático, barato e gratificante. Assim, 

contribuímos para que os cães e gatos sob o trabalho da UZ tenham uma vida mais confortável. 

 

Disponível em: <http://eco-geracao.blogspot.com.br/>. 

 

Questão 1 – A finalidade do texto é: 

A finalidade do texto é divulgar a ONG “União Zoófila”, por meio da apresentação de seus 
objetivos e da explicação sobre as diferentes formas de ajudá-la, abraçando a causa.  

 

Questão 2 – “Esta última opção encontra agora um meio bastante mais simples: o telefone.”. A 

que opção o texto se refere? 

a) ao trabalho voluntário. 

b) ao apadrinhamento de um animal.  

c) à inscrição como FAT.  

d) ao envio de donativos.  

 

Questão 3 – No trecho “[...] recuperá-los e dar-lhes uma nova vida no canil/gatil enquanto não se 

encontra uma família apropriada que trate bem conta deles.”, os pronomes grifados substituem: 
“os animais”.  
 

Questão 4 – Em “[...] ou cujos donos já não têm condições para cuidar deles.”, o termo destacado 
estabelece uma relação de: 

posse.  

 

Questão 5 – “A União Zoófila é uma associação portuguesa que protege, defende, trata, recolhe 

e acarinha gatos [...]”. Os verbos no modo indicativo sinalizam: 
a) um desejo  

b) uma certeza  

c) um pedido  

d) um conselho  


