


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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Para o autor, a consolidação da cidadania nas comunidades carentes está
condicionada à

A.efetivação de direitos sociais.
B.continuidade da ação ofensiva.
C.superação dos conflitos de classe.
D.interferência de entidades religiosas.
E.integração das forças de segurança.
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4.

Mais do que um problema relacionado à raça, o homicídio no Brasil sempre se
caracterizou por ser um tipo de crime vinculado ao território. Nas últimas décadas,
as principais vítimas e autores de assassinatos foram homens, jovens, moradores de
bairros com pouca infraestrutura urbana dos grandes centros metropolitanos. Eles
mataram e morreram por viverem em locais com grande quantidade de armas,
marcados pela desordem. São territórios com frágil presença policial, vulneráveis à
ação daqueles que estão dispostos a tentar exercer o domínio pela violência.

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,homicidio-e-um-crime-territorial-e-nao-esta-vinculado-a-racas, 531604,0.htm. Acesso em 15/01/2014.

A afirmação que é coerente com a situação da violência homicida no Brasil e com o
texto acima, de autoria do jornalista Bruno Paes Manso, é:
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A. nos grandes centros metropolitanos, a violência homicida afeta indistintamente a
população negra e branca, já que se trata apenas de um problema geográfico e não racial.
B. a presença policial, mesmo que frágil, garante a redução da violência homicida, já que
impõe ordem aos territórios violentos e com pouca infraestrutura urbana.
C. territórios segregados e desintegrados do conjunto da cidade, habitados normalmente
por populações de baixa renda, são ambientes onde as pessoas são mais suscetíveis ao
risco da violência homicida.
D. embora sua influência deva ser considerada, a ausência de infraestrutura urbana não
pode ter sua importância sobrevalorizada quando a questão é o número de homicídios,
porque esses dependem mais de outras causas.
E. a violência homicida é um crime vinculado ao território, portanto,
não pode ser combatida por meio de políticas públicas de segurança ou de planejamento
urbano.
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