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PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 17 / 05 / 2017

LEIA com atenção os textos a seguir.
Texto 1
Geração celular
Mal podemos imaginar a vida dos adolescentes sem os telefones móveis: multifuncionais, eles
servem como gravadores de música, central de comunicação, símbolo de status – cientistas estudam a
relação dos jovens com esses aparelhos para compreender o comportamento de grupos e desvendar
interesses.
Mas qual o efeito causado pelo uso constante desses aparelhos nos relacionamentos e no
comportamento? Nos últimos anos, cientistas alemães estudaram essa questão minuciosamente e por
meio de entrevistas com adolescentes e seus pais – observando atitudes dos estudantes na escola,
linguagem e conteúdo de mensagens enviadas e recebidas – foi possível mapear o “comportamento
telefônico” dos grupos. Os pesquisadores constataram que os celulares mudaram a vida dos
adolescentes sob vários aspectos – muitos deles para melhor. Um exemplo disso foi na organização do
dia. Assim como para os adultos, o celular ajuda os adolescentes a manter o controle da sua vida: é
possível informar os pais de que estão saindo da aula, avisar sobre seus planos para a tarde, marcar
atividades escolares e lúdicas – tudo simultaneamente. Hoje, em vez de agendar encontros com os
amigos com antecedência, como se fazia há alguns anos, os jovens planejam suas atividades quando já
estão a caminho delas e em um curto período de tempo são capazes de preparar uma festa.
Disponível em: http://www2.uol.com.br/vivermente/reportagens/geracao_celular.html. Acesso em: 26 abr. 2017.

.
Texto 2

Disponível em: https://tabuleironews.files.wordpress.com/2015/05/blog-murilo-camano.jpeg. Acesso em 26 abr. 2017.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
O avanço da tecnologia e as redes sociais mudaram a maneira como as pessoas veem o
mundo. A popularização dos celulares foi decisiva para o avanço da comunicação online. É raro
encontrar, atualmente, um adolescente que não use o precioso aparelho que se tornou praticamente
indispensável. A relação dos adolescentes com os celulares é fonte de preocupação para pais e
professores.
REDIJA um parágrafo argumentativo sobre o seguinte tema: O USO DOS CELULARES PELOS
ADOLESCENTES DEVE SER LIMITADO?
Instruções:
• Seu texto devera ter entre 6 e 10 linhas.
• DEFENDA uma tese e APRESENTE pelo menos um fato que a comprove.
• PASSE seu texto a limpo na folha-resposta e USE caneta AZUL ou PRETA na versão definitiva.
• EVITE rasuras.

