
Título da atividade:
[Texto - Grupo 4 - Para comprar um celular devo...]

Atividade:

[Leia o texto com atenção e destaque as ideias principais:

Hoje o celular é um equipamento multiuso, que permite realizar diversas
tarefas do dia a dia. A todo momento chegam modelos novos no mercado,
com avanços e recursos admiráveis, mas é preciso ter a consciência de
estabelecer o momento ideal para trocar seu celular, pois o aparelho antigo,
seus acessórios como carregadores e baterias são repletos de metais
tóxicos e muito poluentes, devendo ser descartados corretamente e em
locais apropriados, para que o manuseio não seja indevido.

Para realizar a compra de um celular é preciso analisar bem.

1.    As funções mais importantes:

· A duração da bateria, sendo que é importante saber a potência
da bateria, que é mensurada em miliamperes (mA.h): quanto
maior o valor, mais tempo a bateria irá durar. Vale buscar
também aparelhos com carregamento rápido, que completam a
carga em até 1 hora.

· O processador e o sistema operacional são fatores básicos para
a agilidade e eficiência no funcionamento do celular. O sistema
operacional irá definir que tipos de aplicativos podem ser
instalados no aparelho e aparência dos diferentes ícones do
celular. O processador refere-se à performance e velocidade do
aparelho. A velocidade do sistema é mensurada em GHz, sendo
que quanto maior o valor, mais rápido será o processador do
celular.

· A qualidade da câmera é importante para se obter boas
imagens, fotografias e vídeos. Os celulares mais recentes
também têm mais de uma câmera traseira. Existem aparelhos
com recursos avançados permitindo, inclusive, uma qualidade
de imagem profissional. Podemos dizer que quanto mais
megapixels melhor a qualidade da imagem. Isso vale tanto para
a visão frontal quanto traseira.

· A memória é fundamental para o funcionamento do celular,
sendo que quanto maior, melhor a capacidade para o
armazenamento de arquivos e instalação de aplicativos no
aparelho. É importante pesquisar se o modelo possui
capacidade para expansão da memória. Outro ponto importante
relacionado a isso é a capacidade da memória RAM, que
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permite maior agilidade ao acessar dados ou executar um app.

· O tamanho da tela e o design do aparelho são aspectos
relacionados à preferência. Os aparelhos menores são práticos
e leves para o uso. Telas maiores são ideais para assistir vídeos,
filmes e jogar games online, sendo que quanto maior a tela,
maior o gasto de bateria. É importante analisar também a
resolução da tela que irá determinar a qualidade das imagens
no dispositivo.

2. O custo-benefício do aparelho, acompanhando e comparando as
configurações, o design e os preços dos celulares.

3.    As opções de suporte da empresa e da marca.

4.    A avaliação do equipamento por outros usuários.

É sempre importante pesquisar bem os modelos disponíveis no mercado,
tanto nas lojas físicas quanto nas digitais, considerando todas as
configurações e aspectos citados ao longo deste artigo e fazer
comparações de preços.

Dados extraídos e adaptações de:

https://comparaplano.com.br/blog/comprar-celular/. Acesso em: 14, dez.,
2021.

https://ecoassist.com.br/saiba-onde-descartar-equipamentos-eletronicos-u
sados/. Acesso em: 14, dez., 2021.]
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