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01. Os defensores da legalização da maconha utilizam o argumento de que a legalização ajudaria no combate do crime organizado, 
relacionado ao tráfi co de drogas, problema constante e grave que atinge as metrópoles mundo afora. Sendo legalizada, como o álcool 
e o tabaco, por exemplo, o comércio, segundo os defensores da legalização, seria mais facilmente fi scalizado pelos governos. 

 Resposta: D

02. Questão que se propõe atual, mas extremamente genérica. O consumo de drogas em diversas partes do mundo se tornou um dos 
maiores problemas sociais e tomou uma dimensão que envolveu, em esquemas de corrupção, setores da polícia e do sistema judiciários 
que deveriam ser os responsáveis diretos pelo tráfi co. 

 Resposta: A

03. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo considerando a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. As causas são: desigualdade 
social, investimento insufi ciente em educação e outras políticas públicas para os jovens, crescimento do tráfi co e consumo de drogas, 
avanço do crime organizado, além da inefi ciência do poder judiciário, do sistema penitenciário e da segurança pública.

 Resposta: E

04. O Brasil é um dos países com maior desigualdade social e violência no mundo, assim, problemas como os índices elevados de homicídios, 
alto consumo de drogas e prostituição infantil ligada à exclusão social ocorrem com frequência em metrópoles brasileiras como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza.

 Resposta: A

05. As profundas desigualdades sociais que assolam muitas dessas comunidades nas periferias, onde crianças, adolescentes e jovens 
acabam ingressando no crime na perspectiva de melhorar suas condições materiais.

 Resposta: D
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