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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
•
•
•

o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na Folha de Texto Definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo
acarretará a anulação da sua prova discursiva.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 40,00 pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).
O Brasil dispõe de mais de 1.125 bens tombados pelo governo federal — igrejas, terreiros,
jardins históricos, paisagens naturais, lugares sagrados, conjuntos ou sítios urbanos, entre tantos outros
bens e manifestações culturais. Em uma única região, a do Vale do Itajaí, por exemplo, são protegidos
conjuntos rurais e urbanos e pequenas propriedades, além de terem sido mapeadas sabedorias
tradicionais que configuram uma região cultural com forte potencial de desenvolvimento do turismo rural
e da produção agrícola certificada. Não seriam estes importantes elementos de fomento ao
desenvolvimento regional e nacional?
George Alex da Guia. Patrimônio cultural e desenvolvimento regional. In: Desafios do
desenvolvimento, 23/7/2010, ano 7, n.º 62, edição especial (com adaptações).

A exposição Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro apresenta iniciativas que
resultam do apoio institucional à economia da cultura — na qual estão englobadas as artes e o
patrimônio cultural. O objetivo desse tipo de apoio, por diversas instituições, mais do que apenas
recuperar os monumentos brasileiros, é estimular e facilitar o usufruto dos bens restaurados, na busca de
uma utilização mais eficiente. Adicionalmente, tal apoio promove a movimentação da economia,
abarcando ações integradas ao turismo, à revitalização urbana do entorno dos bens públicos, à gestão
desses bens e à geração de emprego e renda, além de ações estruturantes para o setor, como a
educação patrimonial e a formação de mão de obra.
Internet: <www.bndes.gov.com> (com adaptações).

Considerando que os textos apresentados são apenas motivadores, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO PARA O
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA SOCIEDADE BRASILEIRA

Ao elaborar seu texto, atenda ao que se pede a seguir.
1

Aborde a importância de se preservar o patrimônio histórico e cultural da sociedade brasileira. [valor: 15,00 pontos]

2

Discuta a questão do patrimônio histórico e cultural como fomentador do desenvolvimento da economia brasileira. [valor:

3

15,00 pontos]
Apresente um caso bem-sucedido em que a preservação do patrimônio tenha proporcionado o desenvolvimento de
determinada região brasileira. [valor: 8,00 pontos]
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