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Leia: 

Canal de televisão para cachorros é lançado na Alemanha 

 

Quem tem um pet canino em casa já sabe que os programas de TV podem chamar 

bastante a atenção dos pets. No entanto, até o mês passado ainda não existia um canal 

específico de televisão para cachorros e, por mais que esse conceito possa parecer um pouco 

descabido, o canal batizado de “DogTV” acaba de estrear na Alemanha. 

Lançada pela plataforma “Entertain”, da Deutsche Telekonm, a televisão para 

cachorros tem toda a sua programação voltada para o que realmente é do interesse destes 

amigões de quatro patas, sendo definida de acordo com pesquisas que analisaram o 

comportamento destes animais enquanto diante da TV. 

Desenvolvido há cerca de dois anos nos Estados Unidos, o canal de TV para cães 

começou a ser transmitido na Alemanha durante a segunda quinzena de novembro, contando 

com cerca de sete milhões de animais suscetíveis a serem atraídos pela programação especial.  

[...] 

 

Priscila F. Disponível em: <http://www.cachorrogato.com.br/noticias/televisao-para-cachorros/>. Acesso em: 20/11/16. 

 

Questão 1 – O assunto do texto é: 

a) os benefícios da relação do cão com a TV. 

b) o interesse do cachorro pela televisão.  

c) o canal de TV lançado para os cães na Alemanha.  

d) o comportamento dos pets diante da televisão.  

 

Questão 2 – Grife os termos que retomam o referente “cachorros” nestes segmentos:  
a) “[...] podem chamar bastante a atenção dos pets.” 
b) “[...] é do interesse destes amigões de quatro patas [...]” 
c) “[...] que analisaram o comportamento destes animais enquanto diante da TV.” 
d) “[...] o canal de TV para cães começou a ser transmitido na Alemanha [...]” 
 

Questão 3 – Assinale a passagem em que o termo grifado indica a ideia de intensidade:  

a) “[...] os programas de TV podem chamar bastante a atenção dos pets.” 
b) “[...] por mais que esse conceito possa parecer um pouco descabido [...]” 
c) “[...] tem toda a sua programação voltada para o que realmente [...]” 
d) “[...] analisaram o comportamento destes animais enquanto diante da TV.” 
 

Questão 4 – Em “No entanto, até o mês passado ainda não existia [...]”, a conjunção destacada 

estabelece uma relação de: 

______________________________________________________________________________ 
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