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Leia:  

Índia inaugura primeiro hospital para elefantes 

 

Um hospital para cuidar de elefantes foi inaugurado na cidade de Mathura, no norte da 

Índia, em novembro. O local oferece mais de mil metros quadrados – o equivalente a uma quadra 

de futsal – adaptados para receber os animais machucados, adoentados ou idosos. A iniciativa é 

uma parceria entre a Organização Não Governamental (ONG) Wildlife SOS e o departamento 

florestal do governo do estado de Uttar Pradesh. 

As instalações contam com raio-x digital sem fio – que permite levar o aparelho até o 

animal –, aparelhos de laser, área de hidroterapia – tratamento na água –, equipamentos que 

realizam ultrassonografia, métodos para tranquilizar os elefantes e áreas de quarentena – onde 

os animais com doenças contagiosas podem ficar até sararem. 

O local atrai turistas, que podem acompanhar os exames e filmar os elefantes. O 

empreendimento também pretende oferecer cursos sobre cuidados com os animais para reunir 

interessados no tema. 

O hospital foi construído próximo a um centro de conservação e cuidados com elefantes 

mantido pela ONG, que abriga cerca de 20 animais resgatados de capturas ilegais e de circos 

onde eram maltratados. 

Os elefantes são vistos como símbolo cultural e religioso na Índia, sendo que cerca de 60% 

desses animais na Ásia são desse país. Eles são destaques em procissões e festivais, além de 

serem exibidos como atrações em pontos turísticos. 

Entretanto, muitos elefantes são maltratados por seus cuidadores, segundo ativistas de 

direitos dos animais. De acordo com o governo do país, a quantidade de elefantes indianos 

diminuiu de 31 mil, em 2012, para 27 mil em 2017, o que pode ter sido causado por esses maus-

tratos. 

Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>. 

 

Questão 1 – Após a leitura do texto “Índia inaugura primeiro hospital para elefantes”, pode-se 

afirmar que ele tem o objetivo de: 

a) noticiar um fato. 

b) expor uma opinião. 

c) divulgar um evento. 

d) contar uma história. 
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Questão 2 – No trecho “Um hospital para cuidar de elefantes [...]”, a preposição “para” exprime: 

a) lugar 

b) causa 

c) finalidade  

d) especialidade  

 

Questão 3 – No segmento “[...] onde os animais com doenças contagiosas podem ficar até 

sararem.”, o pronome destacado refere-se: 

a) à Organização Não Governamental (ONG) Wildlife SOS. 

b) ao departamento florestal do governo do estado de Uttar Pradesh. 

c) à área de hidroterapia do hospital para elefantes.  

d) às áreas de quarentena do hospital para elefantes.  

 

Questão 4 – Na oração “O hospital foi construído próximo a um centro de conservação [...]”, a 

locução verbal “foi construído” expressa: 

a) um fato possível.  

b) um fato duvidoso. 

c) um fato concluído. 

d) um fato inacabado.  

 

Questão 5 – Na parte “[...] sendo que cerca de 60% desses animais [...]”, a expressão grifada: 

a) define “Os elefantes”. 

b) corrige “Os elefantes”. 

c) explica “Os elefantes”. 

d) retoma “Os elefantes”. 

 

Questão 6 – Ao final do texto, a conjunção “Entretanto” indica: 

a) fatos que se somam.  

b) fatos que se alternam. 

c) fatos que se contrastam.  

d) fatos que se complementam. 

 

Questão 7 – Em “[...] o que pode ter sido causado por esses maus-tratos.”, o texto apresenta: 

a) uma opinião  

b) uma hipótese  

c) uma comparação  

d) uma comprovação  


