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PLANTÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – II BIMESTRE
Leia o texto com atenção:
ELEFANTE NÃO RESISTIU AO VANDALISMO
Adolescentes e crianças que nos últimos
anos o visitaram nos fins de semana estão em
luto. É uma geração inteira que também está com
raiva da irresponsabilidade dos que provocaram
a morte do elefante Joca, o único da espécie
africana que se reproduziu em cativeiro na
América Latina. Joca morreu na madrugada de
ontem no Jardim Zoológico de Belo Horizonte,
quase quatro semanas depois de contrair uma
infecção urinária, que se agravou provavelmente
por ingestão de garrafas plásticas lançadas no
recinto dos elefantes pelos vizinhos.
A notícia da morte do animal chocou a
todos. No Zôo, o tratador dos elefantes, Ismael
Pimenta da Silva, 40 anos, estava desolado. “É
uma perda irreparável”, lamentava ele, que
dedicou 20 de seus 30 anos na Fundação com

cuidados ao Joca. Para o diretor do Zoológico,
David pereira Neves, a morte do elefante
também é sinônimo de desrespeito aos animais.
“Provavelmente, os objetos jogados no recinto
dos elefantes podem ter provocado a morte
dele”, denuncia.
Joca estava recebendo tratamento desde
que os técnicos do Zoológico perceberam
alterações no seu comportamento. Andava
desanimado, escorando-se nas vigas de concreto
da casa do recinto onde vivia com Beré e as crias
do casal, Axé, oito anos, e chocolate, três anos e
seis meses de idade. O apetite também diminuiu.
As mudanças foram percebidas uma semana
após o feriado de sete de setembro, quando o
Zoológico recebeu mais de 18 mil visitantes.

Estado de Minas. Belo Horizonte,
4 de outubro de 1995,
p.25-26

1) Responda com atenção de acordo com a leitura do texto:
a) Tipo de texto: _______________________________________________________________________
b) Local onde se passa o acontecimento: ____________________________________________________
c) Data: ______________________________________________________________________________
d) Nome do tratador: ___________________________________________________________________
e) Nome do diretor do Zoológico: _________________________________________________________
f) Quem é Joca? O que aconteceu com ele?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
g) O que ocasionou a morte de Joca?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
h)Que mudanças foram observados no comportamento de Joca, quando ele ficou doente?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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2) Marque somente as frases que estão de acordo com o texto:
( ) Ismael Pimenta da Silva era o diretor do Zoológico em Belo Horizonte.
( ) Joca vivia com Beré e suas crias: Axé de 8 anos e Chocolate de 3 anos e 6 meses.
( ) Ismael Pimenta estava desolado com a morte de Joca.
( ) Objetos foram jogados no recinto onde estava o elefante Joca.
( ) Joca andava animado e por isso morreu de madrugada ao ingerir garrafas plásticas.
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3) Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª:
(A) Substantivo Próprio
( ) elefante, garrafas, casas.
(B) Substantivo Comum
( ) morreu, vivia, andava
(C) Adjetivos
( ) Joca, Belo Horizonte, David Pereira, Beré
(D) Verbos
( ) desanimado, irresponsável, africano
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4) Retire do texto e copie:
a) 2 palavras trissílabas: _________________
__________________
c) 2 palavras monossílabas tônicas: ____________ ________________
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5) Escreva em ordem alfabética as palavras abaixo:
a) Zoológico – morte – elefante – garrafas - quatro
_____________________________________________________________________________________
b) Desanimado – Beré – visitantes – América – madrugada – animal
_____________________________________________________________________________________
c) Desolado – depois – desrespeito – dele – desanimado
_____________________________________________________________________________________
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6) Reescreva as frases dando o sinônimo das palavras grifadas:
a) Joca, o elefante, ingeriu garrafas plásticas que foram arremessadas no recinto em que vivia ele e sua
família.
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) Ao contrair uma infecção urinária, Joca faleceu.
__________________________________________________________________________________
c) O tratador dos elefantes estava desolado.
__________________________________________________________________________________
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7) Explique com suas palavras: “Elefante não resistiu ao vandalismo.”
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Releia suas respostas! Confira se estão completas e se ficaram claras para o leitor. Observe o uso de letra
maiúscula e a pontuação.
Bom trabalho!


