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CÓMO AYUDARON LAS MASCOTAS A QUE EL CONFINAMIENTO SEA 
MÁS LLEVADERO 

 
No ha sido fácil enfrentar el confinamiento a causa de la pandemia de 
coronavirus. Sin embargo, algunas mascotas sí han disfrutado de tener a sus 
dueños trabajando desde casa. Quienes han podido trabajar desde casa durante 
la pandemia, han dedicado más tiempo que nunca a sus animales, ¡y las 
adopciones de mascotas están en auge! ¿Quieres saber cómo ha afectado todo 
ello a nuestras vidas? Te lo contamos en esta nota.  
 

 
En casa con nuestros compañeros de cuatro patas 

El año pasado, trabajar desde casa, la cuarentena y el multi-tasking se 

convirtieron en la nueva normalidad. Pero cuando nuestros amigos de cuatro 

patas se acercan a nosotros después de un largo día de trabajo, todo parece 

estar bien por un rato. Algunas personas aseguran que la compañía de sus 

mascotas los ayudó a afrontar el estrés. Si bien los beneficios asociados con la 

tenencia de mascotas son bien conocidos por los expertos, muchos de los 

dueños de mascotas los descubrieron por sí mismos durante el confinamiento. 



 
 
  

 

Mascotas, personas y pandemia 

Las mascotas aportan amor incondicional a nuestras vidas. Es estudio APPA 

COVID-19 Pulse Study enfocado en la tenencia de mascotas durante la 

pandemia reveló que algunas personas dudan en regresar a su trabajo de 

manera presencial por no querer dejar a sus mascotas, que tanto ayudaron 

durante la pandemia, solas en casa. 

Para algunos, pasar tiempo con sus mascotas no solo les levantó el ánimo sino 

que prefieren su compañía a la de cualquier otro.   

 



 
 
Decisiones de vida y confinamiento 

Muchas personas descubrieron un gran compañero para trabajar desde casa: su 

mascota. Imaginen poder contar con la flexibilidad de dedicar más tiempo a las 

mascotas cuando el confinamiento obligatorio se levante. El estudio demuestra 

que muchos de los dueños de mascotas han tomado decisiones de vida, como 

cambios en su carrera profesional, para poder dedicar más tiempo a sus 

mascotas. 

Una ayuda vital durante el confinamiento 

Tener una mascota en casa y poder cuidar de ella ha sido una ayuda vital para 

muchas personas en estos tiempos tan difíciles. Como resultado, la 

preocupación de los dueños de mascotas por la salud de sus perros y gatos 

seguramente irá en aumento. Además, la tendencia de compra virtual de 

productos para mascotas probablemente seguirá vigente.  Las mascotas se 

ganaron un lugar aún más importante en nuestras vidas que nunca antes habían 

tenido. La pandemia podrá llegar a su fin pronto, pero el vínculo con nuestras 

mascotas continuará por siempre. 

 
Disponible en: https://www.sudamerica.boehringer-ingelheim.com/salud-
animal/animales-de-compania/como-ayudaron-las-mascotas-que-el-
confinamiento-sea-mas-llevadero.  Acceso: 21 de septiembre de 2021. 
 
Questão 01: A partir da leitura do texto, podemos afirmar que seu objetivo 
é: 
 
A) Informar sobre os benefícios de se adotar um animal de estimação.    
B) Informar sobre pesquisas que estabelecem uma relação entre a pandemia, os 
animais de estimação e os reflexos disso na saúde, no bem-estar e no trabalho 
das pessoas. 
C) Informar sobre a longevidade e saúde de pessoas que possuem gatos e 
cachorros. 
D) Informar sobre dados estatísticos de adoção de animais durante a pandemia. 
 

Questão 02: As palavras-chave mais adequadas ao texto são: 
 
A) Animais de estimação; saúde; bem-estar. 
B) Trabalho; animais de estimação; saúde. 
C) Pandemia; gatos; cachorros. 
D) Animais de estimação; pandemia; trabalho. 
 
Questão 03: O texto apresenta os resultados de estudos sobre os animais 
de estimação na pandemia. A partir disso, podemos afirmar: 
 



 
 
A) Para os especialistas, a pandemia revela os benefícios de se ter animais de 
estimação.  
B) Os estudos da APPA COVID-19 Pulse Study apontam que os animais de 
estimação fazem 70% das pessoas socializarem menos. 
C) Mais de 70% dos tutores concordam que os animais trazem bem-estar e 
reduzem estresse.  
D) 13% dos tutores modificaram suas carreiras profissionais para não sentirem 
a culpa de ter que voltar a trabalhar de modo presencial.  
 

Questão 04: A companhia dos animais de estimação na pandemia ajudou 
os tutores a: 
 
A) Reduzir o estresse e aumentar o bem-estar.  
B) Dispensar um amor incondicional aos animais de estimação.  
C) Aumentar o ânimo, ajudando inclusive na socialização com amigos e 
familiares. 
D) Economizar tempo, se dedicando mais ao trabalho.  
 

Questão 05: De acordo com o texto, a alternativa correta é:  
I. Chegará o final da pandemia, porém a relação com os animais de estimação 
é para sempre; 
II. A maioria dos animais de estimação teve seus tutores trabalhando em casa 
durante o confinamento; 
III. A maioria dos entrevistados realiza mais exercícios físicos durante a 
pandemia, devido ao seu animal de estimação. 
 
A) Está correta apenas a afirmação I. 
B) Estão corretas as afirmações I e II. 
C) Estão corretas as afirmações I e III. 
D) Todas as afirmações estão corretas. 
 
Questão 06: Segundo o APPA COVID-19 Pulse Study, é possível afirmar 
que:  
 
A) Alguns tutores duvidam que seus animais ficarão bem sozinhos em casa.  
B) Alguns tutores duvidam que conseguirão retornar ao trabalho presencial.  
C) Alguns tutores estão relutantes com a manutenção do trabalho remoto, por 
acreditarem que é importante deixar seus animais um pouco sozinhos em casa.  
D) Alguns tutores estão relutantes com o regresso ao trabalho presencial, por 
não quererem deixar seus animais sozinhos em casa.  
 
Questão 07: De acordo com o texto, pesquisas realizadas demonstram que 
a maioria dos tutores de animais de estimação acreditam que:  
 
A) Os animais melhoram o seu bem-estar, mas aumentam os níveis de estresse.  
B) Os animais melhoram o seu bem-estar, reduzem o estresse e os fazem realizar 
mais exercícios físicos.  



 
 
C) Dedicam mais tempo aos seus animais e eles melhoram o seu bem-estar e 
diminuem os níveis de estresse.  
D) Se sentem mais unidos aos seus animais, mas eles reduzem o seu bem-estar 
e aumentam os níveis de estresse.   
 
Questão 08: De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa 
correta:   
I. 1 em cada 5 tutores de animais de estimação afirma que o tempo com o seu 
animal melhorou o seu estado de ânimo durante a pandemia.   
II. 13% dos tutores de animais de estimação encontraram um novo trabalho 
durante a pandemia.    
III. Quando tiverem que regressar ao trabalho presencial, 38% dos tutores de 
animais de estimação querem ter um novo animal de estimação para fazer 
companhia para o seu animal atual. 
 
A) Estão corretas as afirmações II e III.  
B) Está correta apenas a afirmação I.  
C) Está correta apenas a afirmação II.   
D) Está correta apenas a afirmação III.  
 
Questão 09: Na notícia, segundo dados da Pesquisa de animais de 
estimação, pessoas e pandemia, pode-se afirmar que: 
 
A) Metade dos entrevistados consideram que passar tempo com os animais 
diminui o estresse.    
B) Menos da metade das tutoras entrevistadas preferem passar o confinamento 
com o seu gato ou periquito que com o seu companheiro.    
C) Mais da metade dos tutores entrevistados se sentirão culpados quando 
tiverem que regressar ao trabalho presencial.  
D) Metade dos entrevistados afirmam que os animais de estimação melhoram o 
seu humor.  
 
Questão 10: A partir da leitura do texto, sobre o futuro da relação dos 
animais de estimação e seus tutores pós pandemia, podemos afirmar: 
 
A) A tendência de compras virtuais de produtos para animais de estimação, 
seguramente, aumentará.  
B) A pandemia pode chegar ao fim em breve, mas o vínculo com os animais de 
estimação durará para sempre.  
C) É possível que a preocupação com a saúde de gatos e cachorros cresça.  
D) Os animais de estimação ganharam um lugar muito importante, que nunca 
mais terão.  


