
Gabarito

Questão Discursiva

Seguem algumas possibilidades de resposta: 

•Espera-se, com o excerto retirado da análise de dom Walmor, que os candidatos sejam capazes de 
identificar a visão do bispo, qual seja, de que o poder público deveria ter se preocupado mais com 
as desigualdades regionais do país, ao invés de concentrar investimentos em uma única região. Essa
seria a grande medalha que o Brasil conquistaria. 

•Colaborando com esse argumento, ou seja, de um "legado" que não resolve e tampouco supera as 
questões sociais mais graves, o candidato poderia citar:

•A concentração da maioria das atividades esportivas estar na Capital Fluminense fez, também, com
que as melhorias ficassem quase que restritas a esse local. Outras regiões do país precisam 
urgentemente de melhorias em parques, rodovias, transporte urbano, aeroportos, centros esportivos, 
entre ouras melhorias destinadas, hoje, ao Rio de Janeiro;

•O desalojamento da população dos bairros com grande potencial de valorização após a realização 
dos jogos, fato que favorece o grande capital em torno da especulação imobiliária, das empreiteras e
do setor de comércio e serviços que se beneficiarão da estrutura criada, levando os antigos 
moradores dessas regiões para outras periferias.

•O baixo investimento em saúde, educação, moradia, cultura e segurança, setores prioritários para o 
desenvolvimento sociocultural da população, se comparado com as propostas feitas e realizadas em 
virtude dos jogos olímpicos.



•O investimento temporário na segurança e na geração de empregos, algo que não resolve 
definitivamente a carência e a crise pela qual o país enfrenta.

Contrariando o argumento de dom Walmor o candidato poderia destacar os seguintes pontos:
• Reconhecimento dos valores brasileiros contribuindo para desmistificar a ideia de atraso cultural 
do país

• Melhoria da infraestrutura que promove melhor mobilidade urbana, tais como ciclovias, calçadas, 
aumento de uma linha de metrô, ampliação dos BRT's e implementação do VLT

• Adaptação de algumas estruturas em escolas e centros esportivos, fato que pode ser visto como 
incentivo à educação e a prática esportiva

• Desenvolvimento econômico em torno do turismo desenvolvendo o mercado interno estimulando, 
inclusive, a melhoria na prestação de serviços e no setores hoteleiro, de bares e restaurantes

• Projeto de despoluição da Baía de Guanabara e Revitalização do Porto Maravilha


