
www.acessaber.com.br 
 

ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

 

Acupuntura pode ser o melhor tratamento para o seu animal de estimação 

 

Você sabia que os animais de estimação também podem ser tratados com acupuntura? Há 

várias doenças que podem usar essa técnica como suporte, como por exemplo, em animais com 

problemas locomotores. 

“Acupuntura é uma técnica milenar chinesa que vem sendo utilizada com muito sucesso na 

medicina veterinária. Pode ser utilizada de maneira isolada para tratamento de doenças ou em 

conjunto com a terapêutica convencional”, explicou a médica veterinária Renata Guardia 

Evangelista. 

“Dentro da acupuntura existem diversas técnicas que podem ser utilizadas, tais como: 

agulha, eletroacupuntura, moxa, ozônio, acupressão, hemopuntura, farmacopuntura, laser e 

magnetos”, completou a doutora. 

Uma das maiores dúvidas dos tutores que pretendem submeter os seus pets a esse 

tratamento é quanto à dor, mas, de acordo com a médica veterinária, não é preciso se preocupar. 

“Acupuntura não dói! A técnica favorece o estado de relaxamento do animal, desta forma 

não há qualquer tipo de sofrimento. Ao contrário, cães e gatos geralmente dormem durante a 

sessão”, salientou Drª. Renata. “Além disso, a acupuntura pode ser realizada em qualquer 

espécie animal”, completou. 
Milena. Disponível em: <https://www.horabrasil.com.br/>. 

 

Questão 1 – Identifique a passagem do texto em que a autora estabelece um diálogo direto com 

o leitor do texto. Em seguida, aponte o sinal de pontuação que evidencia esse diálogo: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – No terceiro parágrafo do texto, os dois-pontos anunciam: 

a) uma citação de texto científico.  

b) uma fala da médica veterinária entrevistada. 

c) uma enumeração das diversas técnicas dentro da acupuntura. 

d) uma observação sobre a informação anterior.  
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Questão 3 – Quantos períodos compõem o terceiro parágrafo do texto? 

a) 1 período  

b) 2 períodos  

c) 3 períodos  

d) 4 períodos 

 

Questão 4 – Assinale o sinal de pontuação empregado para fechar o período no terceiro 

parágrafo: 

a) aspas  

b) vírgula  

c) dois-pontos 

d) ponto final 

 

Questão 5 – Note que as aspas foram utilizadas no texto. Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 – No segmento “[...] mas, de acordo com a médica veterinária, não é preciso se 

preocupar.”, as vírgulas indicam: 

a) a separação de um vocativo.  

b) a omissão de um termo da oração.  

c) o deslocamento de uma expressão adverbial.  

d) a inserção de uma explicação. 

 

Questão 7 – Na passagem “Acupuntura não dói!”, o ponto de exclamação foi empregado depois 

de: 

a) uma frase exclamativa.  

b) uma locução interjetiva.  

c) uma interjeição.  

d) uma locução adverbial. 

 

Questão 8 – Em “Além disso, a acupuntura pode ser realizada em qualquer espécie animal”, 

completou.”, a expressão, separada pela vírgula, estabelece com o período anterior a relação de: 

a) oposição  

b) adição  

c) conclusão  

d) causa  


