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Leia:  

 

Cirurgias estéticas em animais são proibidas pelo Conselho Federal de Medicina 

Veterinária 

 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) proíbe cirurgias mutiladoras com 

finalidades estéticas em animais domésticos e estabelece normas regulatórias para a realização 

de cirurgias em animais de produção e silvestres. 

De acordo com o veterinário, cirurgião-geral de pequenos animais e conselheiro do CFVM 

no Distrito Federal, Rafael Silva de Souza, embora realizados com frequência, procedimentos 

como conchectomia parcial (corte da orelha), caudectomia (corte da cauda) e a retirada de cordas 

vocais de cães e de unhas dos gatos, são proibidos pelo Conselho. 

O especialista destaca que são cirurgias com finalidade somente estética que retiram do 

animal características de sua natureza, prejudicando o bem-estar das espécies. Ele lembra que 

as mutilações são consideradas crime ambiental.  

Disponível em: <http://radios.ebc.com.br>. 

 

Questão 1 – No lide da notícia acima, há dois verbos no tempo presente. Aponte-os: 

Os verbos no tempo presente “proíbe” e “estabelece” compõem o lide da notícia acima. 
 

Questão 2 – Os verbos apontados anteriormente indicam: 

(  x ) ações do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

(     ) estados do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

(     ) características do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

 

Questão 3 – Identifique a frase em que o termo sublinhado é um verbo no presente: 

(     ) “[...] procedimentos como conchectomia parcial (corte da orelha) [...]” 
(     ) “[...] e a retirada de cordas vocais de cães e de unhas dos gatos [...]” 
(  x ) “O especialista destaca que são cirurgias com finalidade somente estética [...]” 
 

Questão 4 – No trecho “[...] que retiram do animal características de sua natureza [...]”, o verbo 
no presente “retiram” tem como referente: 

(  x ) cirurgias com finalidade somente estética.  

(     ) características de sua natureza.  

(     ) as mutilações. 

 

Questão 5 – No último período do texto, o verbo “são” forma locução com: 
(     ) um infinitivo 

(  x ) um particípio  

(     ) um gerúndio  


