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TEXTO I 
As denúncias de casos de maus-tratos de animais durante o primeiro semestre de 2019 superam os 
registros de todo o ano de 2018. Conforme a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente 
(Dema), até junho deste ano, foram 226 denúncias por maus-tratos a animais, o que representou 36 casos 
a mais que os recebidos pela unidade policial em 12 meses de 2018. Naquele ano, a Delegacia de Meio 
Ambiente teve 190 registros. A maioria dos relatos envolve animais domésticos, como cães e gatos. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/08/19/denuncias-de-maus-tratos-de-animais-em-2019-superam-os-
registros-de-todo-o-ano-de-2018-em-manaus.ghtml (Adaptado) 

 
TEXTO II 
Festas de fim de ano, férias e Carnaval. Nessa sequência, muita gente quer viajar, aproveitar. Mas, para 
isso, deixa para trás o animal de estimação. O abandono no país cresce a partir de dezembro e se continua 
intenso até o Carnaval. Dados das ONGs que integram o Programa Adotar é Tudo de Bom mostram que o 
índice aumenta em torno de 30% nesse período, segundo a Pedigree, marca que conduz a iniciativa. São 
animais que, de uma hora para outra, acabam sozinhos nas ruas, enquanto as famílias aproveitam a folga. 
Alguns são recolhidos por protetores, mas muitos passam fome e até morrem doentes ou atropelados. 

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/20134/abandono-de-animais-cresce-no-pais (Adaptado) 
 

TEXTO III 
O EL PAÍS consultou a psicanalista Vera Iaconelli, doutora em psicologia pela USP e diretora do instituto 
Gerar, que alerta: "Qualquer forma de crueldade contra seres vivos é injustificável e deve ser condenada 
em todas as instâncias, mas parece existir certa desproporção com relação à defesa de alguns seres vivos 
em detrimento de outros, o que mostra que estamos com dificuldade de fazer uma reflexão sobre nossos 
valores". Ela explica que estamos em uma época de amplo debate sobre a crueldade dispensada aos 
animais, incluindo os criados para abate e os utilizados em testes de laboratório. A isso se junta, segundo o 
diagnóstico de Iaconelli, o fato de os seres humanos estarem em um alto grau de intolerância entre si, 
mesmo diante de dificuldades e histórias de vida. Por outro lado, toda piedade, comoção, identificação e 
empatia vêm sendo transferidas para os animais. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/05/politica/1544035820_647759.html (Adaptado) 
 

TEXTO IV 
O abandono de animais, além de ser um problema social,é uma questão de saúde pública, levando-se em 
conta que inúmeros deles vagam pelas ruas sem vacinação ou qualquer outro controle populacional, podendo 
contrair doenças e consequentemente transmiti-las, a nós, humanos.O descaso com esse assunto mostra que 
uma parte da sociedade ainda não está convencida das reais necessidades dos animais e se esquecem que 
eles sentem dor, frio, sede, fome, medo, depressão. Os órgãos responsáveis pelo controle da população de 
animais sem tutor só obterão êxito com a ajuda de toda a sociedade. Várias entidades tentam amenizar a 
situação, mas, diariamente, a população de cães e gatos abandonados aumenta, mostrando como 
esquecemos facilmente o que deveria ser o princípio básico de um mundo civilizado: o respeito à vida. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/as-consequencias-do-abandono-de-animais-a-saude-
publica/19132 (Adaptado) 

 
TEXTO V 

 
https://www.wilsonvieira.net.br/2016/02/charge-do-dia-esta-de-ferias.html (Adaptado) 

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “A 
questão dos maus tratos de animais no Brasil”, apresentando proposta de intervenção, que respeite 
os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 
defesa de seu ponto de vista. 


