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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 
 

Leia: 

Doutores da Alegria 

26 anos de atuação no Brasil 

 

Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que utiliza a 

arte do palhaço para intervir junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de 

vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos e ambientes adversos. 

Fundada por Wellington Nogueira em 1991, a associação já realizou mais de um milhão e 

meio de visitas a crianças hospitalizadas, seus acompanhantes e profissionais de saúde. 

A partir das intervenções em hospitais, Doutores da Alegria amplia canais de diálogos 

reflexivos com a sociedade, compartilhando o conhecimento produzido através de formação, 

pesquisa, publicações e manifestações artísticas, contribuindo para a promoção da cultura e da 

saúde e inspirando políticas públicas. 

Em 2016 a associação se reposiciona institucionalmente a partir de uma nova governança 

e uma nova tarefa institucional, propondo a arte como mínimo social, ou seja, como uma das 

necessidades básicas para o desenvolvimento digno do ser humano, assim como alimentação, 

saúde, moradia e educação. 

O trabalho não é voluntário. É gratuito para os hospitais e para o público beneficiado, 

sendo mantido por doações de empresas e de pessoas. 

 

Disponível em: <https://www.doutoresdaalegria.org.br>.   

 

Questão 1 – Identifique o objetivo de quem escreveu o texto acima: 

a) informar a origem da organização “Doutores da Alegria”.  

b) apresentar a organização “Doutores da Alegria”.  
c) expor uma opinião sobre a organização “Doutores da Alegria”.  

d) elencar os trabalhos realizados pela organização “Doutores da Alegria”.  

 

Questão 2 – Releia com atenção o primeiro parágrafo do texto. Em seguida, sublinhe o verbo que 

indica a finalidade da organização “Doutores da Alegria”: 

Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que utiliza a 

arte do palhaço para intervir junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de 

vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos e ambientes adversos. 
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Questão 3 – Aponte o feito da organização “Doutores da Alegria”, desde o ano de sua fundação: 

Desde 1991, a organização “já realizou mais de um milhão e meio de visitas a crianças 

hospitalizadas, seus acompanhantes e profissionais de saúde”. 

 

Questão 4 – “[...] Doutores da Alegria amplia canais de diálogos reflexivos [...]”. O que significa 

dizer que “Doutores da Alegria” amplia canais de diálogos reflexivos? 

a) Significa dizer que Doutores da Alegria abrange canais de diálogos reflexivos.  

b) Significa dizer que Doutores da Alegria complementa canais de diálogos reflexivos.  

c) Significa dizer que Doutores da Alegria expande canais de diálogos reflexivos.  

d) Significa dizer que Doutores da Alegria restringe canais de diálogos reflexivos.  

 

Questão 5 – De acordo com o texto, no ano de 2016, a organização “Doutores da Alegria” 

reposicionou-se institucionalmente, a fim de propor: 

a) a arte como mínimo social.  

b) a saúde como mínimo social.  

c) a moradia como mínimo social.  

d) a educação como mínimo social.  

 

Questão 6 – Na passagem “[...] sendo mantido por doações de empresas e de pessoas.”, a 

locução verbal destacada tem como referente: 

a) “O trabalho” 

b) “o voluntário” 

c) “o hospital” 

d) “o público beneficiado”  

 

Questão 7 – No quarto parágrafo do texto, a expressão “ou seja” introduz: 

a) uma condição  

b) uma conclusão  

c) uma comparação  

d) uma explicação  

 

Questão 8 – O texto foi escrito por meio de uma linguagem: 

a) regional 

b) culta  

c) informal  

d) científica  

 


