
 

 

Tarefa Mínima 15 – 1ª Série – Redação 

Prof. Viviane 
 

Exercícios- Texto dissertativo-argumentativo 
 
Leia o texto a seguir, escrito por um aluno: 

 
O telefone celular pode promover diferentes benefícios para os usuários, como o acesso a informações e a 

maior comodidade para realizar tarefas. Porém, utilizá-lo de maneira indiscriminada possibilita a aparição de 
problemas como acidentes de trânsito e comprometimento de relações pessoais. Logo, é necessário equilibrar o 

uso desse aparelho tecnológico. 
Nessa conjuntura, é importante compreender os efeitos positivos que o uso do “smartphone”, desde que 

não seja de modo excessivo, proporciona às pessoas. Primeiramente, pode-se pensar que o desenvolvimento 
tecnológico é resultante de um conjunto de transformações ocorridas, sobretudo, com a Terceira Revolução 

Industrial, a qual promoveu mudanças técnicas e científicas, como a criação de aparelhos com acesso à 
internet. Dessa forma, as informações circulam mais rapidamente e com um alcance global, fato o qual 
possibilita que o usuário tenha mais conhecimento sobre outras culturas e acontecimentos políticos, por 
exemplo. Em segundo lugar, o celular possui aplicativos com diferentes funcionalidades, como o de delivery de 
comidas, o de exercícios físicos e até mesmo os de pagamentos de contas. Com isso, o indivíduo pode ter maior 
comodidade e otimizar o tempo, uma vez que, apenas com comandos digitais, não é preciso sair de casa nem 
enfrentar longas filas nos estabelecimentos. 

Entretanto, apesar de os telefones celulares serem vantajosos, se manuseados de forma indiscriminada, 
podem causar malefícios às pessoas. Afirma-se isso, pois existem casos de sérios acidentes ocasionados por 
motoristas distraídos utilizando o aparelho celular. Esse fato preocupante pode ser ilustrado pela pesquisa 
realizada pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), a qual revela que o uso de 

“smartphones” na direção já é a terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil. Além disso, há a questão 
do "phubbing”, isto é, o ato de ignorar ou menosprezar uma pessoa por estar centrado em qualquer tipo de 
tecnologia móvel. Nesse sentido, muitas relações pessoais podem ser comprometidas, porque existe, muitas 

vezes, a preferência de navegar nas redes sociais do que interagir pessoalmente com parentes ou amigos, por 
exemplo. 

Portanto, é preciso amenizar o uso excessivo dos aparelhos telefônicos. Para isso, a mídia deve promover 
campanhas publicitárias, na tv e nas escolas, atingindo todas as faixas etárias. Isso pode ser feito por meio de 
vídeos profissionais, com psicólogos, os quais expliquem sobre os perigos sociais da utilização exagerada dos 
celulares e ensinem formas de equilibrar tal uso a horários corretos e mais espaçados. Essa proposta tem a 

finalidade de conscientizar a população sobre a importância de equilibrar o manuseio dos telefones. 
 

01. Sobre a introdução: 
a) Qual é o tema da redação? 

b) Qual é o posicionamento do autor a respeito do tema? 

02. Sobre o desenvolvimento 1: 

a) Quais são os benefícios proporcionados pelo celular? 

b) Qual foi o repertório sociocultural produtivo utilizado no parágrafo? 

03. Sobre o desenvolvimento 2: 
a) Quais são os malefícios proporcionados pelo uso indiscriminado do celular? 

b) Algum repertório sociocultural foi utilizado nesse parágrafo? 

04. Sobre a conclusão:  

a) A proposta está completa? 

b) Quais são os elementos presentes na proposta?  

 


