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…..................................................................PROPOSTA..DE..REDAÇÃO 
....A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema
“Estratégias  de  preservação  do  patrimônio  histórico-cultural  brasileiro”, apresentando  proposta  de
intervenção,  que  respeite  os  direitos  humanos.  Selecione,  organize  e  relacione,  de forma coerente  e  coesa,
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

TEXTO.I..                                                                    TEXTO II

Igrejas de São Francisco de Assis e Nossa Senhora da Assunção, em Mariana, Minas Gerais.
Disponível em: http://turismo.ig.com.br. Acesso em: 08 jul. 2016.

....O conceito de Patrimônio não existe isolado. Só existe
em  relação  a  alguma  coisa.  Podemos  dizer  que
Patrimônio é o conjunto de bens materiais e/ou imateriais
que contam a história de um povo e sua relação com o
meio ambiente. É o legado que herdamos do passado e
que transmitimos a gerações futuras.

                 TIANICE. Disponível em: http://coral.ufsm.br. Acesso em: 08 jul. 2016 (adaptado).

 

TEXTO.III                                                                                      

....Apesar de ser tombado pela União como patrimônio cultural e maior até que o centro histórico da capital Cuiabá,
o conjunto arquitetônico histórico de Cáceres (a 220 km de Cuiabá),  uma das mais antigas cidades de Mato
Grosso, atualmente está “orfão de três pais”,  comprometido pela poluição visual,  abandonado ou em risco de
sofrer processo de depredação irreversível.

....A avaliação está em uma notificação expedida no início de abril  pelo  Ministério  Público  Federal  (MPF) ao
município,  ao governo do estado e  ao Instituto do Patrimônio  Histórico  e Artístico Nacional  (Iphan)  cobrando
atuação conjunta em socorro ao patrimônio da cidade, fundada no século XVIII tal como a capital.

DIÓZ, R. Patrimônio histórico-cultural de Cáceres (MT) está 'órfão', aponta MPF. 
Disponível em: http://g1.globo.com/. Acesso em: 08 juL. 2016 (adaptado).

 

TEXTO.IV   

                                             Patrimônio Imaterial                                         

....Os bens culturais  de natureza imaterial  dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social  que se
manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais
ou  lúdicas;  e  nos  lugares  (como  mercados,  feiras  e  santuários  que  abrigam  práticas  culturais  coletivas).
....A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) define como patrimônio
imaterial  "as práticas,  representações,  expressões,  conhecimentos e técnicas – com os instrumentos, objetos,
artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos os
indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural."   

Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/. Acesso em: 08 jul. 2016 (adaptado).

INSTRUÇÕES
      •  O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
      •  O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
      •  A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas.copiadas  …
….....desconsiderado para efeito de correção.
   Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
      •  tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
      •  fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
      •  apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
..   .•  apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto..
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