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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

 

Girafa Pandinha completa 30 anos com festa no Zoológico de Curitiba 

 

A girafa Pandinha, ilustre moradora do Zoológico de Curitiba, completa 30 anos nesta 

quarta-feira (1º) e irá ganhar uma festa para comemorar seu aniversário, no Alto Boqueirão. A 

aniversariante, que é a girafa mais velha do país, vai ganhar um bolo de bananas em uma 

atividade de enriquecimento ambiental. 

Pandinha foi o primeiro animal dessa espécie nascida no Zoológico de Curitiba, em 1989, e 

tem o dobro da idade que viveria na natureza. A data coincide com o feriado do Dia do Trabalho, 

e quem aproveitar a folga para visitar o Zoo, vai ter uma programação especial. 

O bolo de aniversário especial será entregue às 14h, durante a atividade que visa estimular 

o movimento e comportamentos naturais do animal. Para as crianças, haverá pintura de girafa 

nas mãos. As informações e demais atividades acontecem durante o funcionamento da unidade 

de conservação. 

Os visitantes também serão sensibilizados para a importância das girafas. Em 2016, elas 

entraram na lista dos animais ameaçados de extinção, elaborada pela União Internacional para a 

Conservação da Natureza (IUCN), na categoria ‘vulnerável’. 

Em frente ao seu recinto, a equipe do zoo está preparando uma decoração temática. 

 

Disponível em: <https://massanews.com>. 

 

Questão 1 – Identifique o objetivo do texto lido: 

(     ) fazer um alerta. 

(     ) divulgar um evento. 

(     ) contar uma história.  

 

Questão 2 – Releia com atenção a passagem abaixo. Em seguida, sublinhe a parte em que o 

autor nos apresenta a girafa Pandinha: 

 

“A girafa Pandinha, ilustre moradora do Zoológico de Curitiba, completa 30 anos nesta quarta-

feira (1º) [...]” 
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Questão 3 – Na passagem “A aniversariante, que é a girafa mais velha do país [...]”, a expressão 

destacada foi empregada para: 

(     ) retomar “a girafa Pandinha”. 

(     ) anunciar “a girafa Pandinha”. 

(     ) caracterizar “a girafa Pandinha”. 

 

Questão 4 – Leia esta afirmação: 

 

“Se a girafa Pandinha vivesse na natureza, ela viveria bem menos que 30 anos.” 

 

De acordo com o texto, a afirmação acima é: 

(     ) falsa. 

(     ) verdadeira. 

(     ) parcialmente verdadeira. 

 

Questão 5 – Em “[...] vai ganhar um bolo de bananas em uma atividade de enriquecimento 

ambiental.”, a locução destacada equivale ao verbo: 

(     ) “ganhou”. 

(     ) “ganha”. 

(     ) “ganhará”.  

 

Questão 6 – No segmento “Pandinha foi o primeiro animal dessa espécie nascida no Zoológico 

de Curitiba, em 1989 [...]”, a expressão sublinhada indica: 

(     ) lugar. 

(     ) modo. 

(     ) tempo. 

 

Questão 7 – Grife o verbo que exprime o objetivo da atividade realizada pelo zoológico: 

 

“O bolo de aniversário especial será entregue às 14h, durante a atividade que visa estimular o 

movimento e comportamentos naturais do animal.” 

 

Questão 8 – Segundo o texto, “os visitantes também serão sensibilizados para a importância das 

girafas”. Por quê? 
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