
 

 

Tarefa 15 professora Loana 
 
Texto I 
 
Dentre os aplicativos, os brasileiros também são os maiores usuários do Facebook (94%), Youtube 
(85%) e WhatsApp (84%) 
 

Os adolescentes brasileiros passam cada vez mais tempo hipnotizados pelos dispositivos móveis. Uma 
pesquisa realizada pela Amdocs em dez países aponta que os jovens entre 15 e 18 anos do país não desgrudam 
do celular: 64% costumam checar as redes sociais assim que acordam. 

“O brasileiro é um povo que gosta muito de novidade. Hoje, os jovens têm mais opções, já que existem 
várias plataformas diferentes. A gente vê um movimento de crescimento, que só tem aumentado”, afirma Kan 
Wakabayashi, diretor da Amdocs Brasil. 

Dentre os entrevistados no Brasil, 55% acreditam que seu smartphone os tornam mais espertos e legais. 
Dentre os aplicativos, os brasileiros também são os maiores usuários do Facebook (94%), Youtube (85%) e 
WhatsApp (84%). O levantamento foi realizado com 4.250 jovens, entre 15 e 18 anos, dos Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido, Alemanha, Rússia, Índia, Cingapura, Filipinas, México e Brasil. […] 

 

http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/jovens-brasileiros-sao-os-mais-dependentes-das-redes-sociais/ 
 
Texto II 
 

Instagram foi considerada a pior rede social no que concerne seu impacto sobre a saúde mental dos 
jovens, segundo uma pesquisa do Reino Unido. 

Na enquete, 1.479 pessoas com idades entre 14 e 24 anos avaliaram aplicativos populares em quesitos 
como ansiedade, depressão, solidão, bullying e imagem corporal. […] 

A pesquisa afirmou que “as redes sociais podem estar alimentando uma crise de saúde mental” entre 
jovens. 

 

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/instagram-e-considerada-a-pior-rede-social-para-saude-mental-dos-jovens-segundo-pesquisa.ghtml 
 
 
Texto III 
 

Os altos índices de ciberbullying entre os jovens não é novidade. No entanto, um estudo publicado no 
Journal of Adolescent Health mostra que está crescendo o número de adolescentes que publicam ofensas 
anônimas nas redes sociais contra eles mesmos. 

Segundo informações do Daily Mail, o estudo, que entrevistou 5.593 alunos norte-americanos e britânicos 
com idades entre 12 e 17 anos, revela que 6% dos adolescentes admitem já ter cometido auto bullying digital 
através de contas falsas nas redes sociais. 

Dos 335 alunos que admitiram o auto ciberbullying, metade disse que fez isso somente uma vez, enquanto 
35% disseram que o fizeram algumas vezes. Já 13% disseram que o fizeram várias vezes. A pesquisa também 
mostrou que muitos que tinham esse tipo de atitude estavam buscando respostas de encorajamento ou 
aprovação de outros usuários de redes sociais. […] 
 

https://olhardigital.com.br/noticia/cresce-numero-de-jovens-que-praticam-ciberbullying-contra-eles-mesmos/72454 



Avaliação Produtiva 
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Texto IV 
 

 
 

Fonte: http://domacedo.blogspot.com/2012/05/tecnoestresse.html 
 
Proposta  
 

Leia os textos acima e utilize dados e informações por eles fornecidos, além de suas referências pessoais, 
para construir sua argumentação em um artigo de opinião no qual você defenda seu ponto de vista sobre o 
seguinte tema: o comportamento jovem nas mídias sociais e suas consequências. 
 
 


