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GERAÇÃO DO CELULAR 

 
O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos 

brasileiros, tem ocupado quase a metade das horas vagas da população e 

especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o 

celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim, ficam 

vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no 

trabalho. As pessoas precisam aprender ter mais contato com o mundo real. 

As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador 

ou no celular em jogos que poderiam ser utilizadas para uma leitura de bons livros ou 

para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho já vão conferir as 

últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos e até idosos estão aderindo à 

nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. 

Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais 

contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para 
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aproximar, acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas 

antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a 

prática de boas atitudes humanas, como o “bom dia”, “por favor”, são raros. 

Temos que incentivar às crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se 

desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o 

celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar 

preferência ao bate-papo olho-no-olho são situações que fortalecerão o 

relacionamento e o amor. 

Da Silva, Inaê Soares. Escola João Moreira Barroso. Setembro de 2017 (Adaptado). 
Professor Maurício Araújo 

 

1. Qual o assunto do artigo de opinião? 

2. A finalidade do texto é 

 
a. informar sobre o avanço das tecnologias. 

b. apresentar dados históricos sobre as redes sociais. 

c. apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. 

d. informar sobre a importância do celular na comunicação. 

 
3.  Segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando 

atualmente em relação aos aplicativos de relacionamento? 

 

a. Eles estão passando todo o seu tempo livre nas redes sociais. 

b. Os usuários usam o celular excessivamente. 

c. Os usuários usam todos os dias o celular, mas conseguem limitar o tempo 

que passam nas redes sociais. 

d. Usam as redes sociais apenas para se relacionar amorosamente. 

 

 

4. Há uma opinião da autora em 
 

a. “O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos 
brasileiros...” 

b. “... especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas.” 

c. “Adultos chegam do trabalho já vão conferir as últimas atualizações dos 

aplicativos de relacionamentos...” 

d.  “Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais 

contato com as pessoas...” 
 

 


