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Leia: 

A indústria de pele 

 

A indústria de pele é uma das indústrias mais cruéis do mundo, sendo a China a fonte 

mundial da maioria dos produtos de pele. Na ausência de qualquer legislação ou controle 

governamental, animais, na indústria de pele chinesa, são sujeitos às mais extremistas formas de 

crueldade. Investigações feitas em fazendas de pele na China expuseram métodos chocantes de 

colocação de armadilhas, transporte, confinamento e matança. Entre as espécies sendo usadas 

estão incluídas não apenas as tradicionais fornecedoras de pele, como os coelhos, as raposas, 

os minks e os raccons, mas também cães e gatos domésticos - cuja pele é chamada de propósito 

de outros nomes e exportada como pele de outras espécies. Mais de 40 milhões de animais são 

mortos cada ano para o uso de suas peles. 

 

Disponível em: <http://www.tribunaanimal.com/eventos_made_in_china_RJ.htm>. 

 

Questão 1 – Identifique o fato que, segundo o texto, impede o combate à indústria de pele:   

a) “A indústria de pele é uma das indústrias mais cruéis do mundo [...]” 
b) “[...] ausência de qualquer legislação ou controle governamental [...]” 
c) “Investigações feitas em fazendas de pele na China expuseram métodos chocantes [...]” 
d) “Entre as espécies sendo usadas estão incluídas não apenas as tradicionais fornecedoras [...]” 
 

Questão 2 – Em “[...] são mortos cada ano para o uso de suas peles.”, o termo grifado substitui:  
a) os coelhos e as raposas. 

b) os cães e gatos domésticos. 

c) as outras espécies. 

d) os animais. 

 

Questão 3 – No trecho “[...] mas também cães e gatos domésticos - cuja pele é chamada de 

propósito [...]”, o pronome destacado indica a ideia de:  

a) posse 

b) consequência   

c) tempo  

d) finalidade  

 

Questão 4 – Na parte “[...] como os coelhos, as raposas, [...], a palavra grifada introduz uma:  

a) exemplificação  

b) comparação 

c) explicação  

d) opinião  


