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Assine conforme o documento de identidade:

INSTRUÇÕES DA AVALIAÇÃO

Prezado(a) candidato(a),

Antes de iniciar a Prova Online do seu Processo Seletivo, é muito importante que você leia COM
ATENÇÃO todas as INSTRUÇÕES a seguir:

1. Fique atento(a) ao tempo de duração de sua prova. Você terá 4 (quatro) horas para realizar a
avaliação disponível, a partir do momento que iniciar.

2. Você não poderá deixar o local de prova a partir do início da mesma, por isso, organize suas idas
ao banheiro para os períodos que antecedem e sucedem a realização da prova.

3. O quadro ao lado das questões possui uma legenda com a suas marcações. Ou seja, se foram
selecionadas, salvas e/ou não salvas. Quando houver falha na conexão, a marcação da resposta
ficará amarela. Veja na imagem a seguir:

4. Certifique-se de enviar a sua avaliação ao término no ícone “Entregar minha prova”.

5. O sistema informará se houver perda de conectividade com a internet, como indicado na imagem
a seguir:
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6. Caso haja falha na conexão, será aberta uma janela que notificará a tentativa de reconexão, como
indicado na tela a seguir:  

7. Após a leitura destas orientações, no canto inferior direito, você deve clicar em “Concordar com as
Instruções” e, em seguida, “Continuar a Prova Online”.

8. Em caso de dúvida, no canto superior direito, você terá acesso ao texto destas instruções.

Boa prova! 

Ethos Concursos Públicos
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Leia o seguinte texto:

– Consultório do dr. João, bom dia!

– Bom dia! Precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível.

– Hum, o dr. tem vagas apenas para a segunda semana, entre os dias 7 e 11. Qual a sua
preferência?

– Dia 8 está ótimo.

O texto acima apresenta uma função de linguagem estabelecida entre emissor (quem fala) e
receptor (quem recebe a mensagem). Estamos falando da função

2,0 pontos 

Assinale a alternativa cujo plural do adjetivo composto está correto.

2,0 pontos 

a emotiva

b conativa

c referencial

d metalinguística

e fática

a Olhos castanhos-claros.

b Gravata verde-limão.

c Vestidos amarelos-ouro.

d Sapatos azuis-marinho.

e Blusas azuis-celeste.
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“O ________ é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor
substantivo ou pronominal, já mencionado anteriormente na oração.”

Assinale a alternativa que completa corretamente a definição apresentada.

2,0 pontos 

Os termos “comendo”, “bebendo” e “pegando”, no primeiro quadrinho, são considerados formas
nominais do verbo, sendo classificados como

2,0 pontos 

a verbo

b adjunto adverbial

c aposto

d vocativo

e adjunto adnominal

a infinitivo pessoal.

b gerúndio.

c particípio.

d infinitivo impessoal.

e verbo principal.
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Assinale a alternativa cujo plural diminutivo do substantivo está INCORRETO.

2,0 pontos 

No último quadrinho temos o advérbio “geralmente”, que pode ser classificado como de

2,0 pontos 

a Pastel – pastelzinhos.

b Coração – coraçõezinhos.

c Colher – colherezinhas.

d Cão – cãozinhos.

e Flor – florzinhas.

a afirmação.

b dúvida.

c intensidade.

d modo.

e tempo.
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Os verbos “era” e “estava” pertencem ao tempo verbal 

2,0 pontos 

“Conjunto de palavras que exprime sentido, capaz de estabelecer comunicação”. O presente
conceito refere-se

2,0 pontos 

a pretérito perfeito.

b presente.

c pretérito imperfeito.

d pretérito mais que perfeito.

e futuro do pretérito.

a à frase.     

b à tipologia textual.

c à estrutura textual.

d ao período.

e ao enunciado.

MODELO DE PROVA

ALUNO: - MATRÍCULA: - 
AVALIAÇÃO: - VALOR: 100.00 pontos 
SÉRIE/CURSO: - PROFESSOR: - 
DISCIPLINA: - DATA: 05/12/2021 14:14 

Página 6 de 28



9)

10)

400070280 

 

 

“Os brasileiros viajam muito, no entanto poucos conhecem bem o Brasil”. Essa oração pode ser
classificada como

2,0 pontos 

Podemos observar que Armandinho está conversando com alguém e esse alguém ele chama de
“minha senhora” no último quadrinho. O recurso linguístico de chamar alguém também é
conhecido como

2,0 pontos 

a coordenada sindética aditiva.

b coordenada sindética adversativa.

c coordenada sindética alternativa.

d coordenada sindética explicativa.

e coordenada sindética conclusiva.

a aposto.

b assíndeto.

c pronome

d substantivo.

e vocativo.
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Assinale a alternativa cujo adjetivo se encontra no grau superlativo absoluto sintético.

2,0 pontos 

Esta publicidade apresenta qual figura de linguagem?

2,0 pontos 

a Valéria é muito simpática. 

b As crianças daquela turma são extremamente educadas.

c Aquela casa era simplíssima.

d A garota é tão inteligente quanto sua irmã.

e Aqueles meninos eram os menos simpáticos do time.

a Metáfora. 

b Hipérbole.

c Eufemismo.

d Catacrese.

e Ironia.
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Os tipos de textos são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. Ao
todo, são cinco tipos: narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Sabendo disso,
sobre os textos narrativos é INCORRETO afirmar que

2,0 pontos 

Sobre as características do gênero Notícia, assinale a alternativa INCORRETA.

2,0 pontos 

a a marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo, no qual são
desenvolvidas as ações das personagens, marcadas pelo tempo e pelo espaço.

b os textos narrativos apresentam cinco elementos fundamentais: enredo, narrador,
personagens, tempo e espaço.

c sua estrutura básica é composta de: apresentação, desenvolvimento, clímax e
desfecho.

d são exemplos de textos narrativos: conto, fábula, romance, novela, crônica, artigo
científico, resenhas, entre outros.

e o narrador também é conhecido como foco narrativo, ou seja, é a “voz do texto”
que determina quem está contando a história. Pode ser classificado como narrador

observador, narrador personagem e narrador onisciente.      

a A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em
nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação.     

b Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento
real, veiculado pelos principais meios de comunicação: jornais, revistas, meios

televisivos, rádio, internet, dentre outros. 

c As notícias possuem teor informativo e podem ser textos argumentativos e
narrativos ao mesmo tempo.         

d Sua estrutura básica pode ser classificada e dividida em: título principal, título
auxiliar, lide e corpo da notícia.

e A notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e
impessoal, sem teor opinativo, característico das reportagens. Além disso, a

notícia apresenta    um tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto a
reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade
apresentando as opiniões do autor.
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A respeito do gênero Conto e suas características, assinale a alternativa correta.

2,0 pontos 

a O conto é um gênero narrativo por meio do qual contamos uma história real. Tem
como características a presença de vários conflitos, muitos personagens, tempo e

espaço reduzidos.

b A estrutura desse gênero textual é composta por quatro partes: apresentação do
enredo, desenvolvimento dos acontecimentos, momento de tensão (clímax) e

solução (desfecho). 

c Um dos objetivos do conto é criticar os acontecimentos diários, os fenômenos
naturais e a imaginação das pessoas.

d O local em que se desenvolve a história é amplo, e isso acontece pelo fato de o
conto ser uma narrativa longa.

e A estrutura do conto é fechada e subjetiva, na medida em que esse tipo de texto é
formado por apenas uma história e um conflito.
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Diz a lenda que a famosa relação entre os lados do triângulo retângulo: “O quadrado da
hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos.” foi descoberta pelo matemático grego
Pitágoras. Aplicando essa relação no seguinte triângulo retângulo, assinale a alternativa correta.

2,0 pontos 

a 

b 

c 

d 

e 
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Triângulo é o nome dado ao polígono que possui três lados. Estudados ao longo dos anos,
alguns triângulos possuem destaque por aparecer frequentemente na natureza e no cotidiano.
Entre os triângulos, podemos destacar dois tipos: Equiláteros e Isósceles que, além da frequência,
também possuem propriedades únicas que os tornam diferentes dos demais. 

Sobre as propriedades dos triângulos equiláteros e dos triângulos isósceles, assinale a alternativa
INCORRETA. 

2,0 pontos 

Efetuando os cálculos, qual é o valor encontrado na expressão  ?

2,0 pontos 

a O triângulo isósceles possui dois lados iguais, já o triângulo equilátero possui
todos os lados iguais. Sendo assim, podemos afirmar que todo triângulo equilátero

é também isósceles.

b Cada ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60º.

c A altura de um triângulo isósceles, relativa à base, é também mediana e bissetriz.

d O lado diferente de um triângulo isósceles é chamado de base. Os ângulos da
base de um triângulo isósceles são congruentes.

e A altura do triângulo equilátero não é equivalente a sua bissetriz e também a sua
mediana.

a 1

b -1

c 9

d 11

e -8
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Considerando seus conhecimentos sobre os conjuntos numéricos, assinale a alternativa
correta.

2,0 pontos 

Para efetuar a multiplicação de radicais de mesmo índice, devemos manter o índice e
multiplicar seus radicandos. Sendo assim, qual é o produto entre a raiz quadrada de cinquenta e a
raiz quadrada de 2? 

2,0 pontos 

a 0,5555... é um número irracional.

b -8 pertence ao conjunto dos números naturais.

c é um número irracional.

d 
é um número real.

e 0,5 pertence ao conjunto dos números inteiros.

a 100.

b 10.

c Não é possível calcular.

d 

e 
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Uma escola possui 5 espaços espalhados por uma determinada cidade. Esses espaços
mantêm uma construção padrão com as mesmas medidas. A administração dessa escola
pretende fazer uma reforma geral em todos os espaços. Sabendo que 6 trabalhadores conseguem
concluir em 30 dias a reforma de 2 escolas, considerando que será mantido o mesmo ritmo de
trabalho, quantos trabalhadores o administrador deverá contratar se quiser concluir em 30 dias a
reforma dos 5 espaços?  

2,0 pontos 

Na matemática, razão significa “divisão”. Densidade demográfica é uma medida usada em
Geografia usada para determinar o número de pessoas que habitam em um determinado espaço
geográfico é o cálculo da densidade demográfica é realizado fazendo a razão entre o número de
habitantes pela área ocupada. Qual é a densidade demográfica da Bahia, sabendo que sua
população total é de aproximadamente 15 milhões de habitantes e sua área em 〖km〗^2  é de
aproximadamente 565 000?

2,0 pontos 

a 8

b 10

c 15

d 30

e 40

a 22,48

b 26,54

c 2,265

d 32,9

e 0,026
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A igualdade entre duas razões é chamada de proporção. Sabendo disso, assinale a alternativa
em que os números, na ordem dada, sejam proporcionais. 

2,0 pontos 

A matemática torna-se agradável quando reconhecida em nosso cotidiano. Os conceitos de
“função” talvez apresentem a maior ligação da matemática com nosso dia a dia. Entre as
seguintes alternativas, assinale a situação que NÃO se caracteriza como uma função.

2,0 pontos 

a 18; 3; 9; 3.

b 18; 2; 3; 6.

c 17; 3; 34; 6. 

d 1; 5; 2; 3.

e 10; 2; 5; 4.

a Quando um funcionário recebe de salário um valor fixo e possíveis acréscimos por
horas extras.

b O valor cobrado por uma corrida de taxi, que consiste em um valor fixo mais um
acréscimo por quilometro rodado.

c O lucro de uma empresa que varia de acordo com suas vendas.

d Uma professora particular que recebe por hora de aula dada.

e A altura de um prédio e o número de operários.
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É chamada de equação do 2º grau na incógnita x, uma sentença que pode ser escrita sob a
forma Entre os diversos métodos que podemos utilizar, qual é a fórmula
que pode resolver qualquer tipo de equação do 2º grau?

2,0 pontos 

Qual é a diagonal de um quadrado de lado medindo 5 cm?

2,0 pontos 

a 

b 

c 

d 

e 

a 

b 

c 

d 10 cm

e 
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João deseja ampliar uma figura retangular que possui 15 cm de altura por 20 cm de largura.
Qual será a largura da figura ampliada sabendo que sua altura será de 45 cm? 

2,0 pontos 

Um bastão está apoiado no topo de um muro de 1 metro de altura. Se o bastão forma com o
solo um ângulo de 30º, qual é o comprimento desse bastão?

2,0 pontos 

Qual é o volume de um tanque que possui formato cúbico e cada aresta medindo 3 cm?

2,0 pontos 

a 30 cm

b 40 cm

c 45 cm

d 50 cm

e 60 cm

a 1 m

b 1,5 m

c 2 m

d 2,5 m

e 4 m

a 

b 

c 

d 

e 
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Qual é a medida da altura de um retângulo que possui 38 cm de base e área de 152 ?

2,0 pontos 

Qual é o termo usado para descrever o processo de expansão econômica, política e cultural a
nível mundial?

2,0 pontos 

No mundo globalizado, as redes de comunicação estão cada vez mais rápidas e eficientes,
permitindo a comunicação e o acesso instantâneo a qualquer parte do mundo. Qual alternativa
não apresenta uma contribuição desse avanço das redes de comunicação? 

2,0 pontos 

a 2 cm

b 3 cm

c 3,5 cm

d 4 cm

e 6 cm

a Revolução.

b Comunicação.

c Internet.

d Globalização.

e Capitalismo.

a A circulação de informações.

b O desenvolvimento do comércio internacional.

c O crescimento das empresas multinacionais.

d A comunicação em massa.

e A diminuição das diferenças sociais.
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A comemoração do Dia Mundial do Meio ambiente acontece no dia 5 de junho e levanta
debates importantes sobre a preservação do ambiente natural que nos cerca. 2021 foi o ano em
que o Brasil registrou recordes no desmatamento (dados monitorados pelo Inpe). Assinale a
alternativa que NÃO apresenta uma das consequências do desmatamento.

2,0 pontos 

Atualmente temos empresas e comunidades empenhadas em mudar o cenário do Brasil em
relação ao meio ambiente. Uma das discussões é sobre a adoção de formas limpas de energia.
Qual das alternativas a seguir NÃO se refere a uma forma limpa de energia?

2,0 pontos 

A globalização se relaciona com a fase atual da expansão capitalista e possui como
característica:

2,0 pontos 

a Aumento da biodiversidade.

b Aumento da erosão no solo.

c Desertificação.

d Aquecimento global.

e Contribui com o aumento do efeito estufa.

a Solar.

b Eólica.

c Hidráulica.

d Maremotriz.

e Carvão mineral.

a ampliação da classe operária.

b diminuição na competividade internacional.

c redução da desigualdade social e econômica.

d distribuição de capital.

e aumento dos direitos trabalhistas.
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Uma pesquisa feita pelo Enap (Escola nacional de administração pública) revelou que os
municípios brasileiros mais afetados pela pandemia de covid-19 são aqueles que apresentam
uma desigualdade social maior em sua população. De maneira geral, com base nessa pesquisa,
podemos afirmar que

2,0 pontos 

O que são fontes de energia renovável?

2,0 pontos 

a os municípios que possuem mais renda, desenvolvimento e acesso ao
saneamento básico são menos vulneráveis em relação à doença.

b os municípios mais pobres são os mais vulneráveis. 

c os munícipios que possuem uma grande diferença econômica entre seus
habitantes são menos vulneráveis à doença.

d quanto pior for a desigualdade entre os habitantes de um município, menos
vulnerável ele será à doença.

e a falta de recursos de um município não causa impacto no aumento da difusão e
óbitos pela covid.

a São os recursos naturais esgotáveis usados para gerar energia.

b São os recursos desenvolvidos pelo ser humano para gerar energia.

c São os recursos naturais inesgotáveis usados para gerar energia.

d São os recursos naturais como os combustíveis fósseis.

e São os recursos para gerar energia que, se usados de maneira exagerada, podem
acabar.
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Chamamos de crise hídrica quando falta água para abastecimento humano. Ao contrário do
que se pensa, a falta de água não é causada somente pela escassez das chuvas, os seguintes
fatores também têm grande contribuição, EXCETO

2,0 pontos 

A principal fonte de energia elétrica no Brasil é produzida pelas usinas hidroelétricas. Com o
consumo atual de energia elétrica cada vez maior e a crise hídrica se prolongando, a produção de
energia entra em desequilíbrio, gerando o que chamamos de

2,0 pontos 

Como eram chamados os regimes políticos que surgiram na primeira metade do século XX e
que eram fundamentados no controle absoluto de um partido ou de um líder sobre toda a nação?

2,0 pontos 

a desmatamento.

b queimadas e incêndios.

c boa gestão dos recursos hídricos.

d falta de planejamento dos governos.

e uso excessivo e desperdício da água.

a crise do racionamento.

b crise energética.

c crise do apagão.

d crise da conta de luz.

e crise da seca.

a Regimes Democráticos.

b Regimes Totalitários.

c Regimes Comunistas.

d Regimes Capitalistas.

e Regimes Revolucionários.
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Entre as seguintes alternativas abaixo, qual NÃO é considerada uma característica dos
regimes totalitários?

2,0 pontos 

Fascismo, Nazismo e Stalinismo são considerados os três grandes regimes totalitários do
século XX. De acordo com seus conhecimentos, assinale a alternativa INCORRETA a respeito
desses regimes.

2,0 pontos 

O campo da ciência onde as máquinas podem aprender a realizar tarefas e raciocinar como
um ser humano é chamado de

2,0 pontos 

a Forte Militarismo.

b Propaganda ideológica.

c Terror para perseguir opositores.

d Culto ao líder.

e Liberdade de expressão.

a Como líder do Partido Nazista, Adolf Hitler utilizou vários meios de propagandas
para influenciar a opinião pública.

b O Fascismo foi o primeiro regime totalitário implantado na Europa quando
Mussolini ocupou o poder na Itália.

c O fortalecimento do Nazismo na Alemanha está relacionado com sua derrota na
Primeira Guerra Mundial. 

d Stalinismo é o regime totalitário imposto por Stalin na União Soviética.

e O Nazismo defendia a ideia que todas as raças eram iguais.

a Inteligência Emocional.

b Inteligência de Redes.

c Inteligência Computacional.

d Inteligência Artificial.

e Inteligência Globalizada.
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A pandemia trouxe inúmeras transformações no cotidiano das pessoas e uma delas foi em
relação ao trabalho. A tendência é que muitas dessas mudanças relacionadas aos empregos
permaneçam no futuro. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma dessas mudanças. 

2,0 pontos 

Quando um comportamento se torna violento, seja verbal ou físico, motivado apenas pelo ódio
do outro e a dificuldade de aceitar as diferenças, sejam elas étnicas, de gênero, politicas,
culturais, religiosas, sociais, ele é chamado de comportamento

2,0 pontos 

a Trabalho remoto.

b Expansão do trabalho freelance.

c Valorização de Competências Digitais.

d Alfabetização Digital.

e Diminuição de contratação por projetos.

a intolerante.

b tolerante.

c receptivo.

d permissivo.

e transigente.
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TEMA 01

Após a leitura do texto a seguir,  escreva,  um texto dissertativo-argumentativo que
responda à seguinte pergunta: O que poderia ser feito para se evitar a evasão escolar,
principalmente neste período de pandemia?

Pandemia aumenta evasão escolar, diz relatório do Unicef

A quantidade de alunos,  com idades entre 6 e 17 anos,  que abandonaram as instituições de
ensino foi de 1,38 milhão

Pandemia afetou educação no Brasil

Foto: Adriano Machado/Reuters

28/01/2021 às 10:30

Reprovação,  abandono  do  ensino  e  distorção  entre  idade  e  série  escolar  são  problemas
recorrentes no cenário educacional brasileiro. Com a pandemia da Covid-19, essa realidade foi
acentuada e a disparidade socioeconômica do país ficou ainda mais evidente.

No ano passado, foram cerca de 5,5 milhões de crianças e adolescentes sem acesso à educação. A
quantidade de alunos, com idades entre 6 e 17 anos, que abandonaram as instituições de ensino
foi de 1,38 milhão, o que representa 3,8% dos estudantes. A taxa é superior à média nacional de
2019, quando ficou em 2%, segundo dados da Pnad Contínua. Somado a isso está a situação de
4,12 milhões de alunos (11,2%) que, apesar de matriculados e sem estar em período de férias,
não receberam nenhuma atividade escolar, resultado do ensino pautado pelas aulas online.

Os dados estão compilados em estudo do Unicef (Fundo de Emergência Internacional das Nações
Unidas para Infância), intitulado “Enfrentamento da cultura do fracasso escolar”, divulgado nesta
quinta-feira (28) e que reflete a realidade de muitos dos jovens do Brasil, especialmente àqueles
em situação de maior vulnerabilidade. Segundo o relatório, que contou com parceria do Instituto
Claro, o perfil das crianças e adolescentes mais impactados pelo “fracasso escolar” já é bastante
conhecido: “se concentram nas regiões Norte e Nordeste, são muitas vezes negras e indígenas ou
estudantes com deficiências”.
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Lucas, estudante do 9º ano do Ensino Fundamental II e morador da Brasilândia, zona Norte da
cidade de São Paulo, deixou os estudos no ano passado. Hoje, aos 17 anos, começou a trabalhar
como mecânico com o pai. “A realidade dele é a mesma que a de muitos jovens por aqui”, conta o
líder comunitário Rodrigo Olegário. “Tem uma família que, entre sobrinhos, primos, irmãos, somam
umas 10 crianças que abandonaram a escola no ano passado”, comenta. Entre os motivos está a
falta de acesso aos recursos tecnológicos e à internet, o que inviabiliza o acompanhamento das
aulas remotas, e, também, o fato de precisar contribuir com renda dentro de casa, necessidade
que aumentou em meio ao contexto de pandemia.

Pesquisa realizada entre o final  de abril  e  o início de maio de 2020,  com quase 4.000 redes
municipais de ensino, mostrou que apenas 33% dos domicílios brasileiros possuem computador e
acesso à  internet.  O levantamento foi  feito  pela  União Nacional  dos Dirigentes Municipais  de
Educação (Undime) e pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), em parceria
com o Centro de Inovação para a Educação Brasileira  (Cieb),  Fundação Itaú Social,  Fundação
Lemann e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Cenário de 2019

De acordo com o relatório “Enfrentamento da cultura do fracasso escolar”, em 2019, o Censo
Escolar  registrou  mais  de  27,7  milhões  de  matrículas  nas  instituições  das  redes  públicas
municipais e estaduais de Educação Básica em todo o país. Deste total, 2,1 milhões de alunos
foram reprovados, sendo que a maioria das repetições (42,6%) aconteceram nos anos finais do
Ensino Fundamental. Além disso, mais de 620 mil estudantes abandonaram de vez os estudos,
principalmente os alunos do Ensino Médio e dos anos finais do Ensino Fundamental.

As  reprovações  e  abandonos  escolares  trazem  como  consequência  um  terceiro  problema:  a
distorção  entre  idade  e  série  escolar.  Em 2019,  6  milhões  de jovens  se  encontravam nesta
situação, com pelo menos dois anos acima da idade considerada ideal em relação ao ano escolar.

Disponível  em:  https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/pandemia-aumenta-evasao-escolar-diz-
relatorio-do-unicef/. Acesso em 07 out. 2021.

TEMA 02

Após a leitura do texto a seguir,  escreva,  um texto dissertativo-argumentativo que
responda  à  seguinte  pergunta:  Com  o  aumento  das  vendas  virtuais,  o  que  os
comerciantes  com  lojas  físicas  podem  fazer  para  impulsionar  suas  vendas  e  não
correrem o risco de ficar para trás no mercado atual?

Pandemia consolida a tendência de crescimento de vendas na internet

Segundo  levantamento,  mais  de  10  milhões  de  brasileiros  compraram  pela  primeira  vez  na
internet durante a pandemia e quem já tinha o costume começou a comprar produtos diferentes.

Por Jornal Nacional
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11/01/2021 22h26 Atualizado há 8 meses

Pandemia consolida a tendência de crescimento de vendas na internet

A pandemia consolidou uma tendência que já vinha crescendo: as vendas na internet. E não só
dos grandes varejistas.

De qualquer lugar, pelo computador ou pelo celular, é só fazer a escolha e com um clique fechar a
compra. A Adriana comprou muita coisa pela internet durante a pandemia. “Eu já comprei sapato,
taças, cinto, celular, chocolate, perfume, cremes, bebidas, roupas, uma esteira ergométrica. A
praticidade que a internet traz para a gente”, diz a administradora Adriana Coutinho.

O e-commerce nunca vendeu tanto, conforme um levantamento feito por uma plataforma que
atende 70 mil lojas online de pequenas e médias empresas na América Latina. No Brasil, as
vendas se concentram principalmente na região Sudeste, mas estão se expandindo para o
Nordeste e o Centro-Oeste. O volume de pedidos triplicou de 2 milhões em 2019 para 6 milhões
em 2020.

“O e-commerce passou de representar os 5% do varejo do Brasil para 10%. Tem uma aceleração
histórica”, afirma Alejandro Vázquez, cofundador e diretor comercial da Nuvemshop.

Ainda de acordo com o levantamento, mais de 10 milhões de brasileiros compraram pela primeira
vez na internet e quem já tinha o hábito começou a comprar produtos diferentes. Moda foi o
segmento que mais vendeu no ano passado. Por causa da pandemia, muitos comerciantes tiveram
que fechar a loja física e o jeito foi levar o negócio para o mundo virtual.

A Leidiane até vendia as roupas íntimas pelas redes sociais, mas o “boom” aconteceu quando ela
abriu uma loja online: “Nós crescemos aí, pelo menos 50% a partir do momento que nós abrimos
esse e-commerce. Conseguimos ainda contratar mais três pessoas para nos ajudar”, conta a
empresária Leidiane Tavares da Silva.

A empresária Marina Helena Anjos começou a fazer velas depois que ela saiu do emprego durante
a pandemia e teve que buscar uma nova fonte de renda. Montou um site de velas aromáticas com
propriedades relaxantes.

“Eu falo que, no meio de todo esse caos, eu pude me encontrar. Foi fluindo e aonde chegou e vai
chegar. É uma marca que é pequena e que tem aí a crescer”, festeja.

Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/01/11/pandemia-consolida-a-
tendencia-de-crescimento-de-vendas-na-internet.ghtml. Acesso em 07 out. 2021.
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A partir da leitura dos textos, escolha um (1) dos temas propostos e responda à pergunta
apresentada.

10,0 pontos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
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FOLHA DE RASCUNHO
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