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TEXTO 1   
Afinal, o que é um patrimônio público? 
É possível encontrar diversas definições para o patrimônio público, sendo que uma serve de 
complemento a outra. 
De acordo com o Tesouro Nacional, esse tipo de patrimônio são os bens que estão à disposição 
da coletividade. Porém, vale esclarecer que o patrimônio público não inclui apenas bens físicos. 
A Lei nº 4.717/65, que regula a ação popular, define o patrimônio público como bens e direitos 
de valor econômico, artístico, estético, histórico e até mesmo turístico, ou seja, ganham a forma 
também de direitos e valores. https://e-dou.com.br/2017/07/descubra-o-que-e-patrimonio-publico/ 
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TEXTO 4 
 
Vistoria em museus de SC aponta falta de gestão adequada e ausência de plano museológico 
como problemas mais recorrentes 
Foram visitadas 13 instituições. Trabalhos começaram em outubro e foram feitas após incêndio no 
Museu Nacional, no RJ. 

A iniciativa da força-tarefa faz parte de uma ação nacional e ocorre em 15 estados brasileiros. 
As estratégias foram pensadas após o incêndio que destruiu o Museu Nacional, no Rio de 
Janeiro, no início de setembro. Fazem parte da força-tarefa diversos órgãos relacionados à 
proteção do patrimônio público. 
O MPSC informou que 13 museus foram vistoriados em nove municípios (veja lista abaixo). O 
objetivo foi avaliar as condições técnicas, operacionais e de acervo. 
Inicialmente, o órgão faria vistoria em 14 instituições. Porém, o Museu Comunitário Almiro 
Theobaldo Muller, em Itapiranga, no Oeste, não foi avaliado por problema de agendamento. O 
MPSC informou que as vistorias continuarão e o local será visto em uma segunda etapa. 
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2018/11/21/vistoria-em-museus-de-sc-aponta-falta-de-gestao-

adequada-e-ausencia-de-plano-museologico-como-problemas-mais-recorrentes.ghtml 
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TEXTO 5 
Despesas com furtos e vandalismo em Itajaí custam mais de mil reais por dia 
 
Só em 2018, já foram gastos mais de R$ 200 mil na recuperação do patrimônio público 
O patrimônio público de Itajaí tem sido alvo de ataques sistemáticos de vandalismo e furto. 
Somente neste ano, a soma dos gastos para manutenção e recuperação ultrapassa os R$ 200 
mil. Isso significa que o Município de Itajaí destina, em média, mil reais por dia no atendimento 
a essas demandas. A administração municipal pede o apoio da população na denúncia de 
ocorrências e conscientização sobre a preservação dos bens públicos. O trabalho da Guarda 
Municipal também será fundamental no combate aos ataques. 
Em pouco mais de sete meses, foram depredados 15 abrigos de ônibus, 10 jogos de lixeira, três 
banheiros públicos, além dos banheiros dos terminais de ônibus na cidade. Até os canteiros de 
flores tem as plantas arrancadas ou a ornamentação destruída. 
https://itajai.sc.gov.br/noticia/21412#.XAV24mhKhPY DATA DE INCLUSÃO: 04/09/2018 08:00 
 
TEXTO 6 
O custo desse crime ao município do Rio foi de, pelo menos, R$ 75 milhões 
RIO - Só tampas de bueiro, foram furtadas mais de dez por dia em 2017. E quem paga por esses 
atos de depredação do patrimônio público — crime com pena de até três anos de detenção — 
é a população. Ano passado, o vandalismo e o roubo desses bens custaram, pelo menos, R$ 75 
milhões ao Rio, segundo levantamento feito pelo GLOBO. Com esse valor, daria para garantir o 
funcionamento de seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) por 12 meses, considerando 
que, segundo a Secretaria estadual de Saúde, cada uma delas consome cerca de R$ 1 milhão ao 
mês.  http://axelgrael.blogspot.com/2018/08/vandalismo-gastos-com-depredacao-do.html 
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TEXTO 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

A EDUCAÇÃO DO POVO BRASILEIRO NA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

Apresente 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. 

 


