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Na sua prova de Língua Portuguesa, você leu o texto O que é Gentrificação e por que você deveria se
preocupar com isso. Você se convenceu de que tem que se preocupar com esse processo? Já tinha parado
para pensar nos processos de revitalização urbana e de gentrificação? Já leu, estudou, pesquisou ou
vivenciou algum deles? Quais seriam os benefícios e malefícios trazidos por eles à população? Quem mais
perderia e ganharia com tais processos?
Esses são alguns questionamentos para que você reflita e construa um texto dissertativo argumentativo em
resposta à seguinte questão: A gentrificação pode ser uma oportunidade de mudança de vida para a
população de origem do bairro gentrificado ou trata-se de um processo violento e de expulsão dos
moradores que ali residem? Defenda sua opinião com argumentos sólidos e consistentes. Ao final, dê um
título ao seu texto.
As opiniões a seguir poderão ajudar você a construir a sua:
Entre os principais resultados da mudança que a gentrificação provoca em um espaço, podemos destacar:
1) reorganização espacial de indivíduos com determinados estilos de vida e características culturais e
2) transformação do ambiente construído com a criação de novos serviços e melhorias.
Fonte: Disponível em <https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/gentrificacao-o-que-e-e-de-quemaneira-altera-os-espacos-urbanos.htm>. Acesso em 10 de maio de 2017.

Ninguém quer morar em lugar feio ou longe daquilo que lhe é mais prático. Melhorias são sempre bemvindas, mas repare que, quando os benefícios chegam, até o preço do pãozinho fica diferenciado. E aí a
supervalorização bate na porta de casa avisando que o aluguel será reajustado. Quem ali já estava muitas
vezes não consegue mais sustentar esse padrão de vida que foi imposto. Ironicamente, acaba tendo que se
mudar para outra região, possivelmente com mais carências. Quer dizer, as melhorias foram para quem?
Fonte: Disponível em <https://tab.uol.com.br/gentrificacao/>. Acesso em 10 de maio de 2017.

A equação a se resolver é: como trazer benefícios para uma região, atrair novos moradores e ainda assim
evitar a expulsão da população que já habita o local? Especialistas dizem que a mistura de classes sociais
através de políticas públicas pode diminuir a violência e tornar a cidade mais barata, mas não é uma conta
tão simples, porque esbarra nos conflitos sociais.
Fonte: Disponível em <https://tab.uol.com.br/gentrificacao/>. Acesso em 10 de maio de 2017.
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Elabore, no espaço pautado abaixo, um texto dissertativo argumentativo sobre o tema abordado na página
anterior, no qual defenda suas opiniões a apresente argumentos que as sustentem.
ATENÇÃO:
1. Para RASCUNHO utilize o verso da contracapa desde caderno ou do caderno 2.
2. NÃO ASSINE ESTA FOLHA, NÃO FAÇA QUALQUER OUTRA MARCA PARA ALÉM DO SEU TEXTO.
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FISCAIS AUTORIZAREM O INÍCIO DAS PROVAS < - - - - - ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO

Transcrevemos aqui o artigo 11 do edital deste processo seletivo de provas:
“Art. 11 - A prova de Redação consistirá em um texto de tipo dissertativo – argumentativo, de um gênero
textual estabelecido pela banca e versará sobre um tema da atualidade.

EDITAL 03/2017 – COPESE

§1º - Na correção da Redação, a banca atribuirá nota zero à prova que:
1. Não atende à proposta
oposta solicitada ou possui outra estrutura textual que não seja a estrutura dissertativo
dissertativoargumentativa.
2. Não apresenta texto escrito na Folha de Redação.
3. Apresenta até 7 (sete) linhas, qualquer que seja o conteúdo.
4. Apresenta impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, bem como desrespeita os
direitos humanos.
5. Apresenta parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.
§2º - O candidato que obtiver nota zero na Redação é eliminado do processo seletivo.
§3º - São submetidas à correção apenas as provas de Redação dos candidatos classificados nas provas
objetivas correspondentes em até 3 (três) vezes o número de vagas ofertadas para cada pólo
pólo”.

INST RUÇÕES

► A capa deve ser preenchida com o seu nome legível, assinatura e número de inscrição. A folha de prova
deve ter sua redação escrita no espaço PAUTADO reservado para este fim. Qualquer outra marcação,
desenho ou traço feito pelo candidato acarretará a ANULAÇÃO
ANULAÇÃO da prova. Assine somente a capa. N
NÃO assine
a sua redação.
► DURANTE a prova, não desgrampeie e não retire nenhuma página deste caderno.
► Utilize o verso desta folha para eventual rascunho.
► A redação final deve ser feita A CANETA, azul ou preta.
► Caso você faça um rascunho, reserve tempo para passar a limpo a sua redação no local correspondente.
► Não aumente e não ultrapasse o número de linhas indicado no quadro pautado próprio, que contém 20
linhas.
► Caso cometa algum erro, não use líquidos corretores; coloque o texto errado entre parênteses e riscado ao
meio.

