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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, no local apropriado, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão
máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no
cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto
que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora
do local apropriado.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos,
dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito
apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação
de parágrafo) e estrutura textual (organização das ideias em
texto estruturado).
À medida que o crescimento urbano avança,
impulsionado ou não por novos investimentos e iniciativas
imobiliárias, mais desafios a administração pública e as
empresas enfrentam. Atualmente, não são as migrações
as responsáveis pelo caos urbano das metrópoles
brasileiras, e sim a falta de políticas públicas que freiem o
inchaço habitacional. Exemplo clássico é a escassez de
políticas habitacionais e de atividades econômicas que
criem postos de trabalho próximos às moradias, visando
descentralizar essas atividades para os anéis externos das
cidades, as quais, ao evoluírem e ocuparem os respectivos
territórios, tendem a manter concentradas as atividades
sociais e econômicas, o que alonga os deslocamentos
diários dos trabalhadores em razão do congestionamento
do tráfego.
Aldo Paviani. Sustentabilidade urbana: utopia
ou esperança? In: Correio Braziliense,
6/5/2016, p. 13 (com adaptações).
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Considerando que o fragmento de texto apresentado tem
caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo
acerca do seguinte tema.
URBANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA:
PROBLEMAS, ALTERNATIVAS E DESAFIOS
Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:
1
2
3

problemas da administração pública que dificultam a
ocupação urbana ordenada; [valor: 6,50 pontos]
alternativas para enfrentar os problemas de mobilidade
nas grandes metrópoles; [valor: 6,50 pontos]
desafios para a defesa social resultantes do crescimento
desordenado das cidades. [valor: 6,00 pontos]
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