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GÊNERO TEXTUAL:

CONTEÚDO:

DESCRITORES:
 D8 Estabelecer relação entre a tese e os

argumentos oferecidos para sustentá-la.
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https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mudanca-no-
estatuto-de-desarmamento-pode-facilitar-o-porte-de-armas-

no-brasil-14102018

VIDEO 1
MUDANÇA NO ESTATUTO DE DESARMAMENTO 
PODE FACILITAR O PORTE DE ARMAS NO BRASIL
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Texto I

O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da
agressividade através da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na
criminalidade, que está presente em todos os redutos — seja nas áreas
abandonadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. O brasileiro não é
mais violento do que outros povos, mas a fragilidade do exercício e do
reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país se
impõem como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência fincam suas
raízes.

Entrevista com Joel Birman. A Corrupção é um crime sem rosto. IstoÉ. Edição 2099, 3 fev. 2010.
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Texto II

Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do
indivíduo, sem um controle muito específico de seu comportamento. Nenhum
controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham limitações umas às
outras, e todas as limitações são convertidas, na pessoa a quem são impostas, em
medo de um ou outro tipo.

ELIAS, N. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
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1. Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como
descrito no Texto II, o argumento do Texto I acerca da violência e agressividade na
sociedade brasileira expressa a:
A. incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e a presença de
aparatos de controle policial.
B. manutenção de práticas repressivas herdadas dos períodos ditatoriais sob a forma de
leis e atos administrativos.
C. inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente das ondas
migratórias nas grandes cidades brasileiras.
D. dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de
controle social compatíveis com valores democráticos.
E. incapacidade das instituições político-legislativas em formular mecanismos de controle
social específicos à realidade social brasileira.

Disponível em:<https://tinyurl.com/yyy8zmd2> . Acesso em: 11 fev. 2019 (Adaptação).
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2. A charge remete a uma determinada percepção existente hoje
entre estratos da população brasileira a respeito da questão da
segurança pública. Com base na charge, é correto afirmar:
A. As crianças são as principais responsáveis pela visão negativa
que, socialmente, se construiu dos órgãos de segurança pública.
B. A vantagem da polícia em relação ao ladrão é que a primeira usa
arma de fogo enquanto o segundo está restrito às armas brancas.
C. Situações de exceção tendem a produzir, em parte da
população, descrédito em relação às instituições de proteção da
cidadania.
D. A melhor maneira de se proteger é não sair à rua, pois pode
haver conflitos entre policiais e ladrões, fazendo vítimas inocentes.
E. As diferenças entre policiais e ladrões seriam claras na
consciência dos indivíduos se as mães educassem melhor seus
filhos a não cometer equívocos.
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3.

A política de pacificação não resolve todos os problemas da favela
carioca, ela é apenas um primeiro e indispensável passo para que seus
moradores sejam tratados como cidadãos. As Unidades de Polícia Pacificadora
(UPPs) recuperam um território que estava ocupado por bandidos com armas
de guerra, substituíram a opressão de criminosos pela justiça formal do
Estado. [Mas] se a UPP não for seguida por escola, hospital, saneamento,
defensoria pública, emprego, daqui a pouco a polícia de ocupação terá que ir
embora das favelas por inútil. Ou será obrigada a exercer a mesma opressão
que o tráfico exercia para se proteger.

CACÁ DIEGUES. A contrapartida do lucro. O Globo, 28 jul. 2012.
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