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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas
    desconsiderado para a contagem de linhas. 
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
    4.1. tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
    4.2. fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
    4.3. apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.
    4.4. apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua   
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa  
sobre o tema ‘‘Incentivo ao turismo no Brasil’’, 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.

TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO II
O Museu Nacional teve menos visitantes em 2017 do que o número de brasileiros que visitou o  
Museu do Louvre no mesmo ano. O Museu Nacional registrou 192 mil visitantes em 2017. No 
mesmo período, 289 mil brasileiros passaram pelo Louvre, em Paris, na França, uma das  
principais instituições de arte do mundo. Localizado na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, 
o Museu Nacional fica abrigado no Palácio de São Cristóvão, que foi gravemente atingido pelas  
chamas em 2 de setembro de 2018. 

BARIFOUSE, Rafael. Em 2017, mais brasileiros foram ao Louvre, em Paris, do que ao Museu Nacional.  
Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 8 dez. 2019 (adaptado). 

TEXTO I
O Brasil é repleto de belos destinos turísticos prontos para serem visitados, mas uma parcela  
significativa da população ainda não teve a oportunidade de descobrir seu próprio país. A conclusão 
é resultado de uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo que identificou que 44,4% 
dos brasileiros nunca viajou a turismo pelo país.

Pesquisa revela que 44% dos brasileiros nunca fizeram turismo no país. Disponível em: http://www.turismo.gov.br. Acesso em: 8 dez. 2019 (fragmento).

TEXTO III
Brasil tem potencial turístico rico, mas  

desperdiçado por problemas estruturais, 
revela ranking internacional

O Brasil tem os patrimônios naturais e a 
biodiversidade mais ricos do planeta, mas seu 
potencial turístico é limitado por deficiências 
em segurança, infraestrutura, mão de obra e 
outros fatores. Essa é a conclusão do Fórum 
Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) 
- numa lista de 136 países, o Brasil aparece em 
primeiro lugar em potencial de recursos naturais, 
mas perde competitividade em quase todos os 
outros 13 itens listados. No ranking geral, fica 
na 27ª posição. Na avaliação do órgão, o Brasil 
também tem recursos culturais “muito fortes”, 
que incluem desde patrimônios a eventos 
esportivos e de entretenimento, e desenvolveu 
uma estrutura turística relativamente boa, mas 
peca em vários outros quesitos.

MILHORANCE, Flávia. Disponível em: https://www.bbc.com.  
Acesso em: 8 dez. 2019 (adaptado).

TEXTO IV

Disponível em: http://www.turismo.gov.br. Acesso em: 8 dez. 2019.

Textos na imagem: 
Continue vivendo experiências incríveis no nosso país. 
Viaje. 
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 acabaram, mas os 
brasileiros podem viver ainda momentos mais espetaculares no 
nosso país. Divulgue nossos destinos e mostre como viajar pelo 
Brasil pode ser inesquecível.
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O turismo foi responsável pela injeção de US$ 163 bilhões 
no Brasil em 2017, o equivalente a 7,9% do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro naquele ano. O valor absoluto foi 7% maior 
que o obtido em 2016, US$ 152,2 bilhões.

Fonte: Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) em parceria com a Universidade de Oxford. 

LEITURA
A importância do turismo na sociedade e a crise econômica

[...] O turismo embora deixado de lado é um dos setores que mais cresce 
no Brasil, movimentando direta e indiretamente uma quantia incalculável, 
sendo considerado um meio lícito que mais movimenta dinheiro em 
qualquer país, ficando atrás somente atrás do narcotráfico e da indústria 
bélica. [...]

Jéssica Veloso Siqueira. Disponível em: https://jessicavelsi.jusbrasil.com.br. Acesso em: 26 dez. 2019 (adaptado).
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Estudo Guiado

VOCÊ SABIA?

FILME

Sueño Florianópolis (Direção: Ana Katz. Argentina, Brasil e França, 2018)
No verão de 1990, o casal Lucrecia e Pedro, que tem 22 anos de casamento,  estão prestes a 
se divorciar. Porém, antes de tomar essa decisão, eles resolvem viajar com seus dois filhos 
adolescentes de Buenos Aires para Florianópolis em um velho carro sem ar condicionado.
Em Florianópolis, o casal conhece Marco e Larissa. Pouco a pouco, eles descobrem qual é 
o sonho de cada um. Em meio a belas imagens do litoral sul brasileiro, o filme desenvolve 
a sua história.

Uma ótima alternativa para você usar 
na sua redação é a poesia romântica 
‘‘Canção do Exílio’’, de Gonçalves Dias, 
em que o autor ressaltar os valores 
naturais do Brasil.

Canção do Exílio (Gonçalves Dias) 
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores. [...]

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br. 
Acesso em: 26 dez. 2019 (fragmento).
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YOUTUBEq

Turismo no Brasil sofre com falta de infraestrutura  
(Band Jornalismo)
Uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial põe o Brasil 
como campeão em recursos naturais. Mas por que o país 
com atrações exuberantes movimenta menos de 1% do 
turismo global? Na reportagem especial veja o que falta para 
entrarmos na rota do crescimento lucrando com o que a 
natureza nos deu.
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