
 

 

Tarefa Mínima 13 – 2ª Série – Redação 

Prof. Viviane 
 

Exercícios Texto Dissertativo Argumentativo 
 

Leia este texto, escrito por um aluno do ensino médio, e responda às questões a seguir : 
 

Sabe-se que grande parte dos brasileiros apresentam um comportamento consumista de tentar comprar 
produtos que são lançados. Esse cenário, motivado por questões socioeconomicas, é preocupante, pois o 
consumo excessivo pode gerar prejuízos ambientais e para o próprio indivíduo. Logo, é preciso adotar medidas 
com objetivo de diminuir a aquisição desnecessária de produtos. 

Nesse contexto, é importante ressaltar os diferentes motivos que explicam a existência desse problema. 

Em primeiro lugar, sabe-se que o consumismo, muitas vezes, está relacionado ao fato de o Brasil estar inserido 
no modelo econômico capitalista. Dessa forma, como o objetivo desse sistema é a obtenção de lucro, diferentes 
empresas utilizam alternativas, como propagandas realizadas por atores de televisão e por blogueiros,  para 
persuadirem a população a comprar determinado produto, usando como justificativa a busca pela felicidade. 
Diante disso, grande parte da sociedade acaba adotando o comportamento de adquirir bens materiais sem a 
necessidade de tê-los, apenas por prazer e como tentativa de alcançar um padrão de vida semelhante ao de 
pessoas famosas nas mídias sociais, com carro e celular modernos, por exemplo. Em segundo lugar, essa 

compulsão por comprar também pode estar relacionada a um viés psicológico. Isso ocorre, uma vez que a 
sociedade contemporânea, de acordo com o sociólogo Bauman, é caracterizada pelo individualismo. Dessa 
maneira, as relações interpessoais ficam mais raras e a falta de amigos pode gerar quadros de depressão, pois 
a ausência de alguém com quem dividir ideias e experiências, frequentemente, gera um sentimento de tristeza, 
que, em alguns casos, é compensado pelas compras.  

Em função disso, é válido citar os efeitos negativos gerados pelo consumo exagerado. Um aspecto a ser 

analisado, por exemplo, é o aumento de problemas ambientais. Esse fato pode ser constatado, já que quanto mais 
se consome, mais elementos são produzidos e, consequentemente, mais lixo é gerado. Entretanto, no Brasil, o 

descarte adequado de artefatos não é uma ação praticada de forma generalizada, visto que a falta de informações 
faz muitos cidadãos não eliminarem corretamente o lixo produzido. Assim, diferentes produtos que possuem em sua 
constituição o plástico, por exemplo, contribuem para a redução da diversidade de plantas e de animais, uma vez 
que esse material é de difícil degradação por micro-organismos. Outro aspecto a ser analisado refere-se aos conflitos 
das relações familiares. Isso acontece devido ao possível comprometimento do orçamento familiar, causado pela 

compulsão em consumir, gerando descontrole financeiro e a criação de dívidas.  
Portanto, é possível perceber que uma parcela considerável da sociedade brasileira apresenta o 

comportamento consumista. Para isso, as escolas devem ensinar crianças e jovens  a interpretarem as 
propagandas por meio de atividades práticas. É possível criar feiras interdisciplinares, contendo estandes, 
montados pelos próprios alunos, relacionando o consumismo como meio ambiente, por exemplo. Além disso, os 
estudantes podem promover jogos para a interação com os visitantes, como um quiz sobre o impacto do 
consumo exagerado na natureza. Essa medida deve ocorrer, a fim de promover uma consciência coletiva sobre 

esse assunto. 
 

01. Analisando a introdução, responda: 

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

 

02. Analise o desenvolvimento 1: 
a) Qual conteúdo é desenvolvido nesse parágrafo? 
b) Quantos argumentos foram trabalhados nesse parágrafo? 
c) Os argumentos foram fundamentados? 

 
03. Analise o desenvolvimento 2: 

a) Qual é o conteúdo desenvolvido nesse parágrafo? 

b) Quantos argumentos foram trabalhados nesse parágrafo? 
c) Os argumentos foram fundamentados? 

 
04. O texto apresenta algum repertório sociocultural? 

Se sim, qual é? 

 
05. Sobre a conclusão, responda: 

a) Quantas propostas de intervenção a conclusão apresenta? 
b) Quais elementos da proposta aparecem? 
c) A proposta está completa? 


