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01. O fragmento I não faz qualquer menção à redução da maioridade penal ou ao Código Penal brasileiro. Ele é somente uma pequena 
análise da relação entre adolescência e criminalidade, a partir de uma perspectiva social. Já o fragmento II, a partir de uma visão com 
foco no indivíduo, defende a redução da maioridade penal como forma de diminuição da criminalidade. Diante desse panorama, a 
única alternativa adequada é a alternativa B, que não altera nenhum argumento defendido nos textos, nem faz inferências precipitadas.

 Resposta: B

02. A alternativa A é a única correta. O principal argumento a favor da redução da maioridade penal é que isso ajudaria a combater a 
violência na medida em que faria com que adolescentes não cometessem crimes por terem medo de serem punidos de forma mais 
severa. 

 Resposta: A

03.
A) Incorreta. Políticas repressivas em contextos de desigualdade social tendem a aumentar a violência, pois estimulam redes de ódio 

contra as instituições policiais. 
B) Incorreta. O sistema prisional no Brasil é bastante ineficiente. Superlotadas, de má qualidade e vinculadas a um sistema corrupto, 

as penitenciárias tendem a estimular a existência da criminalidade, ao invés de diminuí-la.
C) Correta. A violência no Brasil tem uma herança histórica, vinculada às desigualdades sociais, ao preconceito e à marginalização da 

população negra e pobre, sobretudo dos grandes centros urbanos.
D) Incorreta. No caso brasileiro, as desigualdades sociais e tensões de classe são fatores preponderantes em relação a conflitos culturais, 

no que diz respeito à violência. 
E) Incorreta. Filmes como Tropa de Elite 2 servem como ilustração do contexto de surgimento das milícias no Brasil, bastante vinculado 

ao rigor punitivo e à luta armada contra a criminalidade.  

 Resposta: C

04. Somente as afirmativas II e III estão corretas. O próprio texto afirma que a criminalidade organizada surgiu paralelamente à atuação 
do Estado. Além disso, não se pode afirmar que a polícia de São Paulo é a mais eficaz do país (caso fosse, teria sido capaz de evitar as 
chamadas “ondas de maio”). Por fim, fica claro que a função primordial do policial não poder ser a de simplesmente prender bandido.

 Resposta: B

05. Todas as afirmativas estão corretas, com exceção da D. O capitalismo globalizado fez com que também as formas de criminalidade 
se transformassem. Nesse sentido, os “criminosos” utilizam-se de meios como a Internet, as redes de comunicação e de transporte 
internacionais. Entretanto, isso não significa o surgimento de um “bandido social”, mas somente de uma mudança na forma como 
a criminalidade se dá na sociedade contemporânea. 

 Resposta: D

06. A violência é multifacetada e está presente em diversos contextos. Há, por exemplo, em muitas regiões rurais, conflitos violentos 
entre indígenas e fazendeiros. Além disso, há outras manifestações criminosas em contextos não urbanos que se mostram bastante 
violentos.

 Resposta: D

07. A simples repressão não é capaz, por si só, de conter o tráfico e o consumo de drogas. Isso porque a comercialização de drogas é um 
movimento econômico extremamente lucrativo e que mobiliza toda uma rede de atores do Estado (como a polícia) e da sociedade 
civil (como traficantes e usuários).

 Resposta: D

08. A única alternativa que está de acordo com o texto do enunciado é a D. A correlação implícita entre classes pobre e classe perigosa 
continua presente quando se observa a atuação da polícia em favelas e a explicação da situação de violência através do conceito de 
“marginal”.

 Resposta: D
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09. Geralmente, a violência homicida está associada a uma série de problemas sociais que se sobrepõem, sendo um problema complexo e 
indissociável de outras variáveis, como classe, gênero e cor. Analisar esses problemas a partir da questão territorial é compreender como a 
complexidade social se apresenta geograficamente e se relaciona, de forma desigual, às condutas dos indivíduos em uma metrópole.

 Resposta: C

10. O chamado “crime organizado”, no Brasil, tem ganhado força devido à atuação de movimentos como o PCC (em São Paulo) ou o 
Comando Vermelho (no Rio de Janeiro), que dominam o tráfico de drogas e adquirem um forte poder em localidades onde o Estado 
está ausente. 

 Resposta: E


