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TEMAS COBRADOS PELA BANCA CEBRASPE NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 

(ATUALIDADES - ÁREA POLICIAL) 

Sugestões e dicas de TEMAS ESSENCIAIS 

Olá, pessoal. Tudo bem? 

Meu nome é Marcio Damasceno, sou professor dos Cursos de Discursivas do Estratégia 

Concursos.  

Este "e-book" contém 33 temas de discursivas de atualidades da banca Cebraspe apresentados 

em concursos da área policial. 

Aí você pode me perguntar: "mas, professor, para que eu quero saber o que já caiu nas provas? 

Estou mais interessado em saber o que irá cair!".  

Calma! Já chegaremos nesse ponto!  
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Antes disso, mostrar-lhes-ei o motivo pelo qual é importante ver o que já caiu em provas 

anteriores. 

Primeiramente, porque é importante conhecer o estilo de cobrança da sua banca. Sabendo 

como a questão será apresentada, fica mais fácil definir a estratégia para respondê-la. 

Há, contudo, outras informações importantes, depreendidas dos temas de provas anteriores: 

1. Para cargos da área policial, banca Cesbraspe, é muito alta a chance de serem cobrados 

temas na área de Segurança Pública e seus inter-relacionamentos (drogas, crime 

organizado); 

2. A correlação cargo-tema é alta. Exemplos: PRF/Trânsito, Agepen/Sistema Carcerário, 

Escrivão/Ciência Forense e Abin/Terrorismo; 

3. A banca, de forma reiterada, explora os temas sob dois aspectos: direitos humanos e papel 

do Estado/políticas públicas. 

Com base nesses pontos, é possível fazer um estudo mais focado. No caso da PRF, os temas 

de maior possibilidade de cobrança são aqueles ligados à missão constitucional da PRF: o 

"patrulhamento ostensivo das rodovias federais". 

Dessa missão, extraem-se os dois principais eixos temáticos referentes à PRF: trânsito de 

pessoas, veículos e cargas e os crimes cometidos nas rodovias federais. Há, também, um 

terceiro eixo de relevância: os temas transversais. 

O primeiro aspecto (trânsito de pessoas, veículos e cargas) versa, basicamente, sobre a 

fiscalização das disposições do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e os aspectos gerais de 

trânsito. Nesse sentido, são temas pertinentes: 

• Segurança no trânsito: aqui, a banca pode explorar diversos aspectos referentes ao 

tripé via-veículo-condutor, bem como a responsabilidade dos diversos agentes para a 

redução da violência no trânsito. Outro tema fundamental são as consequências da 

violência do trânsito para a sociedade. 

• Trânsito como espaço democrático: aqui, é fundamental perceber que o trânsito é 

direito de todos (ciclistas, motociclistas, condutores de veículos e pedestres). Para que o 



  

 

 

  
   4 

31 

espaço de cada um desses segmentos seja preservado, sem que um deles se sobressaia, 

é necessário que todos cumpram seus deveres previstos no CTB. 

• Novo normal no trânsito: pessoas se deslocando menos, menos veículos, menos 

acidentes. Por outro lado, mais espaço nas ruas, maior a possibilidade de excesso de 

velocidade. Além disso, registrou-se um aumento da venda de motos, o que, 

intuitivamente, implica maior número de acidentes num segmento altamente 

vulnerável no ambiente violento do trânsito brasileiro. Outro ponto é a expansão do 

número de bicicletas como forma de escapar dos meios de locomoção de massa. 

• A atividade fiscalizatória da PRF: meios de aumentar a eficiência da fiscalização de 

trânsito (tecnologia, inteligência etc.). A polêmica da proibição dos radares ocultos 

(Resolução 798/2020 do Contran). Os radares ocultos são apenas instrumento 

arrecadatório, desvirtuando o caráter pedagógico dos instrumentos de fiscalização ou 

tem função importante na redução da violência no trânsito? Por fim, de forma geral, a 

banca pode cobrar o seu posicionamento sobre as recentes mudanças do CTB, ou seja, 

se elas ajudam ou não a construir um trânsito mais seguro. 

Sobre o segundo eixo temático (crimes cometidos nas rodovias federais), são relevantes os 

seguintes assuntos: 

• Segurança das fronteiras – combate aos delitos transfronteiriços. 

• Contrabando e descaminho. 

• Combate aos diversos tipos de tráfico: drogas, armas e pessoas. 

• Furto e roubo de veículos e cargas. 

• Ação do crime organizado - novo cangaço. 

• Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. 

• A atividade repressiva da PRF: meios de aumentar a eficiência da fiscalização 

(tecnologia, inteligência, integração com outros órgãos, integração das bases de dados, 

protocolos de cooperação com polícia de outros países). 

Por fim, como temas transversais, podemos citar: 

• O papel da PRF no fortalecimento do regime democrático e a importância da formação 

de um policial consciente da importância dos direitos humanos. 
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• Redução da maioridade de penal. 

• Consequência da flexibilização do uso de armas: mais armas, mais mortes? 

• Violência contra grupos vulneráveis: mulheres, crianças. 

• Os reflexos de uma sociedade racista no campo da segurança pública. 

É, realmente, muita coisa para estudar e organizar. A boa notícia é que esses temas serão 

apresentados em detalhes no nosso curso! Para cada um deles, forneceremos, também, 

abordagens teóricas, as quais trarão o repertório para auxiliar o aluno a construir um texto 

com argumentos profundos, bem como suas respectivas propostas de solução. 

Pessoal, espero ter ajudado nesta dura (mas recompensante) caminhada. Contem comigo! 

Marcio Damasceno. 

 

Tema 1: Trânsito 

PRF – 2019 

Lei n.º 11.705/2008, conhecida como Lei Seca, por reduzir a tolerância com motoristas que dirigem 

embriagados, colocou o Brasil entre os países com legislação mais severa sobre o tema. No entanto, a 

atitude dos motoristas pouco mudou nesses dez anos. Um levantamento, por meio da Lei de Acesso à 

Informação, indicou mais de 1,7 milhão de autuações, com crescimento contínuo desde 2008. O avanço 

das infrações nos últimos cinco anos ficou acima do aumento da frota de veículos e de pessoas habilitadas: 

o número de motoristas flagrados bêbados continua crescendo, em vez de diminuir com o endurecimento 

das punições ao longo desses anos.  

Internet: <g1.globo.com> (com adaptações).  

Nas estradas federais que cortam o estado de Pernambuco, durante o feriadão de Natal, a PRF registrou 

cento e três acidentes de trânsito, com cinquenta e dois feridos e sete mortos. Segundo a corporação, seis 

motoristas foram presos por dirigir bêbados e houve oitenta e sete autuações pela Lei Seca. Os números 

são parte da Operação Integrada Rodovia, deflagrada pela PRF. Em 2017, foram registrados noventa 

acidentes. No ano passado, a ação da polícia teve um dia a menos.  

Internet: <g1.globo.com> (com adaptações).  

Considerando que os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do seguinte tema.  

O COMBATE ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS 

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:  
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1 medidas adotadas pela PRF no combate às infrações; [valor: 7,00 pontos]  

2 ações da sociedade que auxiliem no combate às infrações; [valor: 6,00 pontos]  

3 atitudes individuais para a diminuição das infrações. [valor: 6,00 pontos]  

 

Tema 2: Polícia e Democracia 

PF – Agente de Polícia Federal - 2018 

O preâmbulo da Constituição Federal de 1988 (CF) dispõe que o Estado democrático se destina a 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 

sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 

solução pacífica das controvérsias. 

A missão das forças policiais é garantir ao cidadão o exercício dos direitos e das garantias fundamentais 

previstos na CF e nos instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil (art. 5.º, § 2.º, da CF). O 

cumprimento dessa missão exige preparo dos integrantes das corporações policiais, que devem perseguir 

incansavelmente a verdade dos fatos sem se afastar da estrita observância ao ordenamento jurídico 

vigente, que deve ser observado por todos, em respeito ao Estado democrático de direito.  

Wlamir Leandro Motta Campos. Polícia Federal e o Estado democrático. Internet: www.direitonet.com.br  (com adaptações). 

O Brasil se efetivou como um país democrático de direito após a promulgação da CF — também chamada 

de Constituição Cidadã, por contar com garantias e direitos fundamentais que reforçam a ideia de um país 

livre e pautado na valorização do ser humano. Com a ruptura do antigo sistema ditatorial, o Estado tinha a 

necessidade de resgatar a importância dos direitos humanos, negligenciados até então, porquanto, desde 

1948, havia-se erigido a Declaração Internacional dos Direitos Humanos no mundo. 

Já no art. 1.º da CF, afirma-se a condição de Estado democrático de direito fundamentado em cidadania e 

dignidade da pessoa humana. O Brasil, por ser signatário de tratados internacionais de direitos humanos, 

tem como princípio, em suas relações internacionais, a prevalência dos direitos humanos. 

Yara Gonçalves Emerik Borges. A atividade policial e os direitos humanos. Internet: www.ambitojuridico.com.br (com  

adaptações) 

A partir das ideias dos textos precedentes, que têm caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do seguinte tema. 

O PAPEL DA POLÍCIA FEDERAL NO APRIMORAMENTO DA DEMOCRACIA BRASILEIRA 

Em seu texto, 

1 discorra sobre o papel constitucional e social da Polícia Federal e sua relação com os direitos humanos; 

[valor: 4,00 pontos] 

http://www.direitonet.com.br/
http://www.ambitojuridico.com.br/


  

 

 

  
   7 

31 

2 cite contribuições da Polícia Federal relevantes para a manutenção do Estado democrático de direito, 

especialmente relacionadas aos direitos humanos; [valor: 4,00 pontos] 

3 apresente sugestões de implantação de ações e(ou) projetos que possam contribuir futuramente para o 

aprimoramento da democracia brasileira. [valor: 4,40 pontos] 

 

Tema 3: Responsabilidade Penal no Brasil 

PF – Escrivão de Polícia Federal - 2018 

A consolidação de um direito brasileiro democrático da criança e do adolescente tem suas origens na 

Campanha Criança e Constituinte, antes mesmo da entrada em vigor do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), por força de princípios constitucionais que reconheceram a proteção 

integral e a prioridade absoluta no estabelecimento de todas as políticas dirigidas à infância e à juventude. 

A doutrina da proteção integral interfere, diretamente, na organização de um sistema de justiça 

especializado e na adoção de uma legislação especial para regulamentar todas as situações que envolvam 

criança ou adolescente, com especial destaque às situações nas quais o adolescente é autor de uma 

infração à lei penal.  

Karyna Batista Sposato.  Por que dizer não à redução da idade penal. Brasília: UNICEF, 2007, p. 6. Internet: 

<www.crianca.mppr.mp.br> (com adaptações). 
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Considerando que as informações precedentes têm caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo a respeito do seguinte tema. 

A RESPONSABILIDADE PENAL NO BRASIL 

Em seu texto, posicione-se, de forma clara e fundamentada, a respeito da redução da maioridade penal 

[valor: 4,00 pontos] e discuta os seguintes aspectos: 

1 proteção da criança e do adolescente pelo Estado; [valor: 2,80 pontos] 

2 redução/aumento da violência e tratamento dos adolescentes em conflito com a lei como adultos; [valor: 

2,80 pontos] 

3 papel do poder público na elaboração de políticas sociais com potencial de reduzir o envolvimento de 

adolescentes com a violência no Brasil. [valor: 2,80 pontos] 
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Tema 4: Imigração 

PF – Papiloscopista de Polícia Federal - 2018 

Sem abrigos, grupos de imigrantes venezuelanos voltaram a acampar na rodoviária e a ficar nas ruas de 

Manaus. A crise política, econômica e social na Venezuela, que desencadeou um fluxo migratório para o 

Brasil, continua atraindo milhares de imigrantes para o país. 

Em busca de sobrevivência, indígenas venezuelanos da etnia Warao começaram a migrar para Manaus 

desde o início de 2017. Adultos, idosos e crianças se abrigaram na rodoviária de Manaus e debaixo de um 

viaduto na Zona Centro-Sul. Enquanto o maior abrigo foi desativado no Amazonas, a chegada dos 

venezuelanos não indígenas só aumentou. 

As condições precárias de vida em solo brasileiro podem favorecer a ocorrência de situações degradantes. 

Órgãos federais e entidades religiosas anunciaram medidas para cobrar ações concretas da prefeitura da 

cidade e dos governos federal e estadual.  

Internet: <https://g1.globo.com> (com adaptações). 

Lei n.º 13.445/2017 

Art. 3.º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes: 

I – universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; 

II – repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação; 

III – não criminalização da migração; 

[...] 

VI – acolhida humanitária; 

[...]  

IX – igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares; 

X – inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas; 

XI – acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, 

educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social;  

XII – promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante; 

XVII – proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante; 

Internet: <www.planalto.gov.br> 

 

Considerando que os fragmentos de texto apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um 

texto dissertativo acerca da entrada de imigrantes no Brasil, discutindo estratégias para a prevenção de 

crimes e de violências envolvendo imigrantes no país, tanto na condição de agentes quanto na de vítimas. 
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Tema 5: Terrorismo 

Abin – Oficial de Inteligência - 2017 

A inserção do Brasil internacional no âmbito da segurança, nos planos global e regional, comporta uma 

grande diversidade de aspectos. Contudo, questões relacionadas às ameaças de natureza e alcance 

transnacionais vêm adquirindo crescente importância para o país em ambos os planos, tanto pela 

magnitude, complexidade e enlaces com outros desafios de segurança como também por suas 

manifestações e implicações imediatas na segurança doméstica. 

Tendo o fragmento de texto precedente como referência inicial, discorra a respeito da inserção do Brasil 

no âmbito da segurança internacional, identificando as principais instâncias e mecanismos por meio dos 

quais se dá a participação do país nos esforços de enfrentamento ao terrorismo [valor:  9,50  pontos]; na 

cooperação para o enfrentamento ao crime organizado transnacional [valor: 9,50 pontos]; e, por fim, na 

cooperação frente aos crimes cibernéticos [valor: 9,50 pontos]. 

 

Tema 6: Intolerância 

CBM/AL – Oficial Combatente - 2017 

A “pós-verdade” despontou para a fama graças ao Dicionário Oxford, editado pela universidade britânica, 

que anualmente elege uma palavra de maior destaque na língua inglesa. Na definição britânica, “pós-

verdade” é um adjetivo” que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos 

influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais”. Não seria então, 

exatamente, o culto à mentira, mas a indiferença com a verdade dos fatos. Eles podem ou não existir, e 

ocorrer ou não da forma divulgada, que tanto faz para os indivíduos. Não afetam os seus julgamentos e 

preferências consolidados. 

Internet: <www.cartacapital.com.br> (com adaptações). 

O negócio é que, quando só falamos com nossos iguais, não temos de encarar contra-argumentos. Aí 

nossas opiniões vão se tornando mais rígidas, extremas e, muitas vezes, distorcidas. Liberais ficam mais 

liberais, conservadores mais conservadores. Cada lado se fecha com suas certezas. Pensando na 

“experiência do usuário”, as redes desenvolveram ferramentas e algoritmos que recortam e recontam o 

mundo para nos mostrar só o que queremos ver. Uma realidade ilusória, feita sob medida para cada um de 

nós, para satisfazer nossos gostos, interesses e crenças. Se algo não aparece na minha timeline, não 

existe. Se os outros não concordam comigo, eu ignoro. Se um dado me contradiz, é falso. Mas, se 

confirma o que penso, 

só pode ser verdadeiro. E ponto final. Mentiras, radicalismos e obscurantismos existem desde sempre, 

claro. Mas agora encontram nas bolhas, filtros e caixas de ressonância das redes sociais um ambiente 

perfeito para a proliferação. Os efeitos da pós-verdade estão aí para quem quiser ver. No ano passado, um 
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dos responsáveis pela campanha do Brexit admitiu: “fatos não funcionam, é preciso se conectar com a 

emoção das pessoas”. 

Internet: <http://cultura.estadao.com.br> (com adaptações). 

Constituição da República Federativa do Brasil 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um 

Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 

interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 

seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

Tendo os textos acima como referência inicial, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. 

A INTOLERÂNCIA NAS RELAÇÕES SOCIAIS CONTEMPORÂNEAS: A CULTURA DO ÓDIO 

Em seu texto, discuta, por um lado, como as emoções e as crenças pessoais alimentam a cultura do ódio 

[valor: 19,00 pontos] e, por outro, como o conhecimento dos fatos, em detrimento da emoção e das 

crenças pessoais, pode contribuir para a construção de uma “sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social” [valor: 19,00 pontos]. 

 

Tema 7: Realidade Prisional Feminina 

SERES/PE – Agente de Segurança Penitenciária - 2017 

Lei Estadual n.º 15.755/2016 

Institui o Código Penitenciário do Estado de Pernambuco. 

Art.  3.º  A  execução  das  medidas  privativas  da  liberdade  visa  à  reparação  social  pelo  crime  cometido  

e  deve orientar-se à reintegração da pessoa privada de liberdade à sociedade, preparando-a para conduzir 

a sua vida de modo socialmente responsável.  

§ 1.º A execução das medidas privativas de liberdade também se destina à defesa da sociedade, na 

prevenção de crimes.   

§ 2.º A pessoa privada de liberdade mantém a titularidade dos seus direitos fundamentais, salvo as 

limitações inerentes ao sentido da condenação e as exigências próprias da respectiva execução. 

Foi publicado no Diário Oficial da União o decreto da Presidência da República que regulamenta o uso de 

algemas em casos de prisão e o proíbe em relação às mulheres em trabalho de parto. Segundo as novas 

regras, o uso é permitido apenas em casos de resistência e de "fundado receio de fuga ou de perigo à 

integridade física" tanto do algemado como daqueles que o cercam. Nesse caso, é necessário que a 

excepcionalidade seja justificada por escrito. Ainda de acordo com o decreto, é vedado o emprego de 
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algemas em mulheres presas, em qualquer unidade do sistema penitenciário nacional, durante o trabalho 

de parto ou durante o deslocamento entre as unidades prisional e hospitalar. Também é vedado o uso das 

algemas durante o período em que a presa se encontrar no hospital. O decreto lembra que, para se 

determinar o uso de algemas, devem-se observar "diretrizes previstas na Constituição relativas à proteção 

e à dignidade da pessoa humana e sobre a proibição de submissão ao tratamento desumano e 

degradante". 

Internet: <http://justificando.cartacapital.com.br> (com adaptações). 

A Assembleia Geral, 

(...) 

Considerando que mulheres presas são um dos grupos vulneráveis com necessidades e exigências 

específicas,  

Consciente de que muitas instalações penitenciárias existentes no mundo foram concebidas 

primordialmente para presos do sexo masculino, enquanto o número de presas tem aumentado 

significativamente ao longo dos anos, 

Reconhecendo que uma parcela das mulheres infratoras não representa risco à sociedade e, tal como 

ocorre com todos os infratores, seu encarceramento pode dificultar sua reinserção social, 

(...) 

7. Convida os Estados-membros a considerarem as necessidades e realidades específicas das mulheres 

presas ao desenvolver leis, procedimentos, políticas e planos de ação relevantes e a se inspirarem, 

conforme seja apropriado, nas Regras de Bangkok; 

8. Também convida os Estados membros a reunir, manter, analisar e publicar, oportunamente, dados 

específicos sobre mulheres presas e infratoras; 

9. Enfatiza que, ao sentenciar ou aplicar medidas cautelares a uma mulher gestante ou a pessoa que seja 

fonte principal ou única de cuidado de uma criança, medidas não privativas de liberdade devem ser 

preferidas sempre que possível e apropriado, e que se considere impor penas privativas de liberdade 

apenas a casos de crimes graves ou violentos. 

(...) 

Conselho Nacional de Justiça. Regras de Bangkok: regras das Nações Unidas para o tratamento de 

mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Brasília, 2016 (com 

adaptações) 

El País:  Que diferenças você observa entre um presídio masculino e um feminino? 

Drauzio Varella:   A   diferença fundamental é que essas mulheres todas têm filhos.  É muito raro encontrar 

alguma sem filhos. O homem, quando está preso, pode até estar preocupado com os filhos dele — alguns 

nem aí, né?! —, mas ele sabe que tem uma mulher cuidando das crianças:  uma irmã, uma tia, a mãe...  

Mas gravidez indesejada é problema para a mulher, não para os homens, porque eles simplesmente 
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abandonam. A mulher vai pra cadeia e perde o controle da família.  Ela sabe que as crianças vão ficar 

desprotegidas: as pessoas abusam de criança com a mãe presa. E os filhos muitas vezes são espalhados. 

Imagina três irmãos, acostumados a ficarem juntos, e, quando a mãe é presa, vai cada um para um lado.  

Imagina a dor dessas crianças.  E a mulher sabe disso, sabe que quem está causando isso é ela, que ela foi a 

responsável pela   separação.   Ainda   que   de   forma involuntária, foi algo provocado pelo crime que ela 

cometeu. 

El País: Uma quantidade grande de mulheres foi presa por tráfico de drogas. Como se aproximam desse 

universo? 

Drauzio Varella:  Muitas vezes o crime foi a forma de sobrevivência que ela encontrou. Não quer dizer que 

ela tenha a mentalidade perversa. Ela começou a traficar droga, usava um pouco, conhecia os 

traficantes... Na periferia o traficante muitas vezes é o seu colega de classe, você brincava com ele no 

recreio. E de repente ele está no crime. Aí num aperto ou até por vontade de melhorar de vida, a mulher 

tem ali a pessoa que oferece uma oportunidade de trabalho que ela não teria de outra forma. Sem ter que 

passar por aquela condição sofrida, com um esforço enorme de deslocamento para ir trabalhar, horas e 

horas todo dia por um salário ruim. E uma vez que elas começam a ganhar dinheiro traficando, esquece.  

Drauzio Varella.  Entrevista.  Internet: <https://brasil.elpais.com> (com adaptações). 

Considerando que os textos precedentes têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo-

argumentativo a respeito do seguinte tema. 

A REALIDADE PRISIONAL FEMININA NO BRASIL:  É POSSÍVEL DEVOLVER A DIGNIDADE À 

MULHER PRESA PARA QUE ELA EXERÇA SEU PAPEL NA SOCIEDADE? 

Em seu texto, posicione-se claramente em relação à pergunta constante no tema [valor: 1,00 ponto] e 

aborde os seguintes aspectos: 

1 o encarceramento como reparação social pelo crime cometido e oportunidade de reintegração social; 

[valor: 8,00 pontos] 

2 o atendimento das demandas específicas das mulheres e a garantia da segurança nas unidades 

prisionais; [valor: 8,00 pontos]  

3 o papel da mulher na sociedade e na família no Brasil: participação no mercado de trabalho e 

responsabilidade pelos filhos. [valor: 2,00 pontos] 

 

Tema 8: Urbanização da sociedade contemporânea 

PC/PE – Agente e Escrivão de Polícia - 2016 

À medida que o crescimento urbano avança, impulsionado ou não por novos investimentos e iniciativas 

imobiliárias, mais desafios a administração pública e as empresas enfrentam. Atualmente, não são as 

migrações as responsáveis pelo caos urbano das metrópoles brasileiras, e sim a falta de políticas públicas 

que freiem o inchaço habitacional. Exemplo clássico é a escassez de políticas habitacionais e de atividades 
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econômicas que criem postos de trabalho próximos às moradias, visando descentralizar essas atividades 

para os anéis externos das cidades, as quais, ao evoluírem e ocuparem os respectivos territórios, tendem a 

manter concentradas as atividades sociais e econômicas, o que alonga os deslocamentos diários dos 

trabalhadores em razão do congestionamento do tráfego. 

Aldo Paviani. Sustentabilidade urbana: utopia ou esperança? In: Correio  Braziliense,  6/5/2016,  p.  13 (com  adaptações). 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do seguinte tema. 

URBANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: PROBLEMAS, ALTERNATIVAS E DESAFIOS 

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos: 

1  problemas da administração pública que dificultam a ocupação urbana ordenada; [valor: 6,50 pontos] 

2  alternativas para enfrentar os problemas de mobilidade nas grandes metrópoles; [valor: 6,50 pontos] 

3  desafios para a defesa social resultantes do crescimento desordenado das cidades. [valor: 6,00 pontos] 

 

Tema 9: Terrorismo 

Perito - PC/PE-  2016 

No mesmo dia em que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou, por 

unanimidade, uma resolução em que se exigia proteção para hospitais em zonas de conflito, um novo 

ataque, desta vez de rebeldes, atingiu uma maternidade situada em área controlada pelo governo sírio em 

Aleppo. De fato, a aprovação levanta uma questão embaraçosa: como esperar que os países cumpram a 

resolução se eles próprios são, algumas vezes, autores dos ataques? Diante de representantes das 

potências com poder de veto — Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China —, a presidente da 

organização não governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF) apelou para que o conselho dê o exemplo 

e acusou quatro dos cinco países por bombardeios a hospitais.  

O Globo, 4/5/2016, p. 28 (com adaptações).  

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do seguinte tema. 

ATAQUES DIRETOS E INTENCIONAIS A HOSPITAIS NO MUNDO CONTEMPORÂNEO: CRIMES DE 

GUERRA 

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:  

1 guerra civil na Síria: símbolo de um mundo em ebulição; [valor: 6,50 pontos]  

2 ataques a hospitais e as diversas faces do terrorismo; [valor: 6,50 pontos]  

3 ação internacional no combate aos crimes de guerra. [valor: 6,00 pontos] 
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Tema 10: Segurança Pública 

Depen – Especialista em Assistência Penitenciária - 2015 

No passado, ligar a Zona Norte à Zona Sul do Rio de Janeiro simbolizava a esperança de aproximar a 

cidade partida. Hoje, crimes absurdos unem as zonas da cidade em abraços inconsoláveis. A cada dez 

minutos, uma pessoa é vítima de homicídio no Brasil. O discurso oficial de que segurança pública não pode 

ser só polícia faz sentido. A conhecida carência de políticas sociais tem parcela imensa de importância 

nesse quadro. Segurança não é só polícia, mas é polícia também.  

Paula Cesarino Costa. Contágio da indiferença. In: Folha de S.Paulo, 21/5/2015, p. A2 (com adaptações). 

Dois fatos trágicos que chocaram o Rio de Janeiro recentemente — a morte de dois jovens em um morro, 

depois de uma operação policial, e a de um ciclista na Zona Sul da cidade — têm uma causa semelhante, 

que é a incapacidade do poder público de lidar com os jovens pobres, mas a repercussão deles é bastante 

diversa, sem que se faça a necessária reflexão sobre isso. Para muitos, trata-se de um problema exclusivo 

de segurança pública. Para outros, esse é um problema ainda maior e muito mais complexo.  

André Luís Machado de Castro.  Menos presídios e mais escolas. In: O Globo, 22/5/2015, p. 9 (com adaptações). 

Aos dezesseis anos, os jovens podem votar, isto é, escolhem os nossos representantes nas câmaras e 

assembleias e nos cargos executivos. Emancipados, podem realizar todos os atos da vida civil, inclusive 

contrair matrimônio. A verdade é que os jovens de dezesseis anos de idade têm, de regra, capacidade de 

entender a conduta criminosa.  

Carlos Velloso. Jovem de 16 anos é capaz de entender conduta criminosa. In: O Globo, 22/5/2015, p. 9 (com adaptações). 

Em vinte e cinco anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estado foi o que mais 

infringiu a lei. Não implementou as medidas previstas no estatuto, que têm o intuito de transformar o 

adolescente em cidadão do bem. Com raríssimas exceções, os estabelecimentos destinados à 

ressocialização dos infratores são calabouços revestidos de violência e desrespeito aos direitos 

fundamentais dos jovens. O sistema educacional é ruim. A saúde pública é vergonhosa. Nas regiões de 

baixa renda, os jovens são encarados como mão de obra fácil e barata na luta diária pela sobrevivência. Na 

periferia urbana, eles são as principais vítimas da violência que todos querem combater. 

Correio Braziliense. Editorial: O fiasco da punição a jovens infratores. 23/5/2015, p. 12 (com adaptações). 

Considerando que os fragmentos de textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do seguinte tema.  

SEGURANÇA PÚBLICA: DEVER DO ESTADO, DIREITO E RESPONSABILIDADE DE TODOS 

Ao elaborar seu texto, faça o que se pede a seguir. 

< Dê exemplos de políticas públicas para reduzir a violência e a insegurança. [valor: 25,00 pontos] 

< Discorra a respeito do debate atual sobre reduzir ou não a maioridade penal. [valor: 25,50 pontos] 

< Comente a respeito do sistema prisional brasileiro e da reincidência criminal. [valor: 25,50 pontos] 
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Tema 11: Segurança Pública 

Depen – Agente Penitenciário Federal - 2015 

Convocada pela Defensoria Pública do Rio, a comunidade do Complexo do Alemão começou a chegar 

duas horas antes do combinado. Enfileiraram-se em busca, principalmente, de carteiras de identidade e de 

trabalho, ícones da entrada na sociedade formal. Houve duas dúzias de coleta de material genético para 

exames de comprovação de paternidade. Foram entrevistadas 180 moradoras sobre saúde, maternidade e 

violência doméstica. Uma cidadã transexual foi atrás de orientação para trocar de nome. Mães pediram 

tratamento psicológico para filhos com sintomas de síndrome do pânico. Segundo a presidenta da 

Associação de Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, “quando conversamos, percebemos que a 

violência permeia o discurso. Mas os moradores têm outras demandas. Denunciam a falta de alguma 

instituição que os defenda da vulnerabilidade”. A agenda dos moradores do Alemão envolve cinco ações: 

moradia, saneamento, educação técnico-profissional, políticas para jovens e espaços de lazer, esporte e 

cultura.  

Flávia Oliveira. Demanda cidadã. In: O Globo, 27/5/2015, p. 28 (com adaptações). 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do seguinte tema.  

SEGURANÇA PÚBLICA: POLÍCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Ao elaborar seu texto, faça o que se pede a seguir. 

< Disserte a respeito da segurança como condição para o exercício da cidadania. [valor: 25,50 pontos] 

< Dê exemplos de ação do Estado na luta pela segurança pública. [valor: 25,50 pontos] 

< Discorra acerca da ausência do poder público e a presença do crime organizado. [valor: 25,00 pontos] 

 

Tema 12: Terrorismo 

PF – Agente de Polícia Federal - 2014 

Um relatório do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas constatou que 15 mil pessoas 

viajaram à Síria e ao Iraque para combater pelo Estado Islâmico e por grupos extremistas semelhantes. De 

acordo com o relatório, essas pessoas saíram de mais de 80 países, o que inclui um grupo de países que 

não havia enfrentado desafios anteriores com relação à Al Qaeda. Os números reforçam recentes 

estimativas dos serviços de inteligência dos Estados Unidos da América sobre o escopo do problema dos 

combatentes estrangeiros, que, conforme o relatório, se agravou apesar das ações agressivas das forças 

antiterroristas e das redes mundiais de vigilância. Os números referentes ao período iniciado em 2010 são 

superiores aos números referentes ao total de combatentes estrangeiros nas fileiras terroristas entre 1990 

e 2010 — e continuam crescendo.  

Folha de S.Paulo, 1.º/11/2014, p. 10, caderno Mundo 2 (com adaptações). 
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Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do tema a seguir.  

A CIVILIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA E O TERRORISMO 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

< o 11 de Setembro de 2001 e a nova escalada terrorista; [valor: 4,00 pontos] 

< o Estado Islâmico: intolerância e agressividade; [valor: 4,00 pontos] 

< a reação mundial ao terrorismo. [valor: 4,00 pontos] 

 

Tema 13: Segurança Pública  

PC/DF - Agente de Polícia - 2013 

As armas de brinquedo devem sair de circulação no Distrito Federal em até dez meses, mas a polêmica 

sobre a proibição delas parece estar longe do fim. A lei distrital, sancionada recentemente, impede a 

fabricação, a comercialização e a distribuição de peças semelhantes ou não aos armamentos 

convencionais. Estão inclusas as que disparam balas, bolas, espuma, luz, laser e assemelhados, as que 

produzem sons e as que projetam quaisquer substâncias. A aprovação da norma repercutiu nacionalmente 

e também fora do Brasil, com reportagem no jornal britânico The Guardian. 

Correio Braziliense, 29/9/2013, p. 27 (com adaptações).  

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do seguinte tema. 

O CERCO ÀS ARMAS COMO ESTRATÉGIA DE COMBATE À VIOLÊNCIA 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

< percepções diversas acerca das armas, de instrumento de proteção a símbolo de morte e destruição; 

[valor: 13,00 pontos] 

< efeito educativo pretendido com a proibição da venda de armas de brinquedo; [valor: 13,00 pontos] 

< limitações de uma medida legal como a proibição de venda de armas de brinquedo. [valor: 12,00 pontos. 

 

Tema 14: Contrabando  

PRF – Policial Rodoviário Federal- 2013 

Nas regiões brasileiras de fronteira, o crime de contrabando, tipificado no art. 334 do Código Penal, no 

capítulo referente aos crimes praticados por particular contra a administração geral, ao lado do tráfico de 

entorpecentes e drogas afins, é o que mais importuna a atividade dos poderes públicos, tanto de 

prevenção e fiscalização quanto de repressão ou apuração das responsabilidades penais. O Brasil tem uma 
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peculiaridade em relação a esse crime, devido ao fato de possuir milhares de quilômetros de fronteira 

seca, muito difíceis de fiscalizar. 

Enivaldo Pinto Pólvora. Internet: <www.ambito-juridico.com.br> (com adaptações). 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo que atenda, necessariamente, ao que se pede a seguir: 

< defina o crime de contrabando e indique, em linhas gerais, as circunstâncias que integram esse tipo 

penal; [valor: 4,00 pontos] 

< comente acerca das principais mercadorias e cargas contrabandeadas no território brasileiro; [valor: 3,00 

pontos] 

< explane a respeito dos problemas decorrentes do contrabando de mercadorias e cargas para a economia 

nacional e para a saúde pública; [valor: 6,00 pontos] 

< sugira medidas e ações efetivas das forças públicas para o combate ao contrabando de mercadorias e 

cargas no país. [valor: 6,00 pontos] 

 

Tema 15: Segurança Pública  

PC/AL – Agente de Polícia - 2012 

A finalidade da segurança pública (...) é manter a paz na adversidade, preservando o equilíbrio nas 

relações sociais. Daí a Carta de 1988 considerá-la um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

exercida, pela polícia, para preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio 

(art.144, caput). 

Uadi Lammêgo Bulos. Curso de direito constitucional. 6.a ed., 2011, p. 1429 (grifos do autor) 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija texto 

dissertativo a respeito do seguinte tema. 

A SEGURANÇA PÚBLICA COMO OBRIGAÇÃO DO ESTADO E AÇÃO COLETIVA 

Ao redigir seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

< a responsabilidade do poder público na condução da segurança; [valor: 7,00 pontos] 

< o papel de cada cidadão na efetivação da segurança; [valor: 6,00 pontos] 

< a importância da polícia na execução da segurança pública. [valor: 6,00 pontos] 
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Tema 16: Segurança Pública  

PC/AL – Escrivão de Polícia - 2012 

Redija texto dissertativo acerca do seguinte tema. 

A CIÊNCIA FORENSE E A TECNOLOGIA APLICADA À SEGURANÇA PÚBLICA 

Ao elaborador seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

< contribuição da ciência e dos avanços tecnológicos para a investigação criminal; [valor: 7,00 pontos] 

< habilidades dos profissionais de segurança pública na atualidade; [valor: 7,00 pontos] 

< inteligência policial. [valor: 5,00 pontos] 

 

Tema 17: Atualidades 

PM/AL – Soldado Combatente- 2012 

Um quinto dos brasileiros de 18 a 25 anos de idade nem estuda, nem trabalha, nem busca emprego. 

Letícia é um dos 5,3 milhões de jovens, entre 18 e 25 anos de idade, que estão fora do mercado de trabalho 

e não têm acesso à educação formal — quase a população da Dinamarca. Um problema que atinge um em 

cada cinco jovens (ou 19,5% dos 27,3 milhões de pessoas dessa faixa etária), aponta estudo da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. As razões que levaram Letícia a interromper os estudos e largar 

o emprego passam pela maternidade. Os jovens que ficam fora do mercado de trabalho normalmente têm 

qualificação muito ruim. Esse fenômeno é tipicamente urbano. Muitos desses jovens são puxados para a 

marginalidade. Enquanto isso, o país amarga escassez de mão de obra. 

O Globo, 16/9/2012, p. 29 (com adaptações) 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do tema a seguir. 

JOVENS À MARGEM DA VIDA: UM GRAVE PROBLEMA URBANO BRASILEIRO 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

< a necessidade da educação para a formação do cidadão e para o preparo para o mercado de trabalho; 

[valor: 1,50 ponto] 

< a gravidez precoce e seu reflexo na vida das adolescentes e das jovens; [valor: 1,50 ponto] 

< a vulnerabilidade ao crime nas situações em que o jovem se encontra fora da escola e fora do mercado 

de trabalho. [valor: 1,50 ponto] 
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Tema 18: Crime organizado e drogas 

PM/AL – Oficial Combatente- 2012 

Segundo o Ministério da Justiça, são assassinadas, por ano, no Brasil, nada menos que 50 mil pessoas, 

média de 136 mortes por dia, número equivalente ao observado em guerras civis. Ressalte-se que esses 

números referem-se às vítimas que morrem no local do crime. Não há dados a respeito das que morrem  

posteriormente  em  decorrência  das  agressões.  São  vítimas,  na  quase  totalidade,  do  crime 

organizado, cujo epicentro é o tráfico de drogas. De acordo com o segundo Levantamento Nacional de 

Álcool e Drogas, o Brasil é o segundo maior mercado consumidor mundial de cocaína e derivados, com 

20% do mercado global, e o maior mercado de crack. Nada menos. 

Kátia Abreu. Drogas, a peste do século. In: Folha de S.Paulo, 8/9/2012, p. B5 (com adaptações) 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do tema a seguir. 

DROGAS E VIOLÊNCIA: A NECESSÁRIA ATUAÇÃO DO ESTADO 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

< narcotráfico como símbolo do crime organizado em escala global; [valor: 1,50 ponto] 

< relação entre drogas (produção, comercialização e consumo) e violência; [valor: 1,50 ponto] 

< ação esperada do poder público diante do problema das drogas e do crime organizado. [valor: 1,50 

ponto] 

 

Tema 19: Violência contra a mulher 

Aluno-Oficial (PM DF)/2010 

Milhares de mulheres entraram na justiça do DF com medidas protetivas, desde que a Lei Maria da Penha 

entrou em vigor, em setembro de 2006. A maioria se refere a proibições judiciais de contato pelos 

companheiros e ex-companheiros. 

Esses pedidos vieram de mulheres que moram em Brasília (região que inclui, além do Plano Piloto, o Lago 

Sul e o Lago Norte, o Varjão e a Estrutural) e localidades circunvizinhas. 

A grande maioria das ações acolhidas pelo Tribunal de Justiça do DF com base na Lei Maria da Penha têm-

se relacionado à ingestão de álcool e são feitas contra ex-companheiros das mulheres agredidas. 

Em 2008, o número de inquéritos abertos na Delegacia da Mulher do DF cresceu 86% em relação às 1.677 

denúncias feitas no ano anterior. Isso não significa que a prática do crime tenha aumentado, mas sim que 

as mulheres estão denunciando as agressões com maior frequência. 

Correio Braziliense, 22/6/2009 (com adaptações). 
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 O serviço de denúncia Ligue 180, específico para receber queixas de violência doméstica contra a mulher, 

registrou alta de 112% de janeiro a julho deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado, 

de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da 

República, que criou a central em 2005. Do total de denúncias, 8.913 registros são de ameaças. Na 

avaliação da secretaria, esse número mostra que é preciso atenção a esse tipo de queixa. A ministra da 

Secretaria das Políticas para as Mulheres afirmou que não se pode subestimar as ameaças e, por isso, nós 

consideramos ameaças como fator de risco. Os homens violentos, os agressores, não estão, em geral, 

brincando quando ameaçam suas mulheres. São crimes anunciados e que, portanto, não podem ser 

subestimados. 

 Internet: <http://g1.globo.com> (com adaptações). 

 Considerando que os fragmentos de textos acima apresentados têm caráter unicamente motivador, 

redija um texto dissertativo acerca da violência contra a mulher. Ao elaborar seu texto, responda, 

necessariamente, aos seguintes questionamentos. 

►   Quais são as principais causas da violência contra a mulher? 

►   Por que muitas mulheres não denunciam seus agressores? 

►   A que instituições a mulher pode recorrer depois de ter sido agredida? 

 

Tema 20: Segurança Pública 

Polícia Civil do Estado do Espírito Santo - PCES/2011 

Considerando que, conforme disposições da Constituição Federal de 1988 (CF), a segurança pública 

consiste em dever do Estado e em direito e responsabilidade de todos, devendo ser exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, redija um texto dissertativo 

acerca do seguinte tema.  

SEGURANÇA PÚBLICA 

Ao elaborar seu texto, indique, necessariamente, os órgãos responsáveis pela segurança pública e as 

atribuições desses órgãos previstas na CF. 

 

Tema 21: Segurança Pública 

CESPE | CEBRASPE – PM/ES – Soldado Combatente- 2010 

Estudo divulgado em 30 de março de 2010 aponta que os índices de homicídios estagnaram ou caíram nas 

capitais e regiões metropolitanas no período de 1997 a 2007 e passaram a crescer nas cidades do interior 

dos estados, em um fenômeno conhecido como interiorização da violência. De acordo com o 
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levantamento, a taxa de homicídios no interior passou de 13,5 por 100 mil habitantes, em 1997, para 18,5 

por 100 mil, em 2007, enquanto se mantiveram razoavelmente estáveis nas capitais dos estados. 

Internet: <www.bbc.co.uk/blogs> (com adaptações 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do seguinte tema. 

INTERIORIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

Ao elaborar seu texto, atenda, necessariamente, as seguintes determinações: 

< identifique as principais causas da interiorização da violência (valor: 0 a 3 pontos); 

< descreva a relação entre a interiorização da violência, o narcotráfico e o crime organizado (valor: 0 a 3 

pontos); 

< descreva as ações que o Estado deve adotar no combate à violência (valor: 0 a 3 pontos). 

Além das faixas de pontuação indicadas para cada tópico acima, sua prova será avaliada quanto a 

apresentação e estrutura textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) com a 

seguinte faixa de pontuação: 0 a 1 ponto. 

 

Tema 22: Segurança Pública 

 PF – Agente da Polícia Federal - 2009 

Em 20 de agosto de 2007, o governo federal lançou o Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania (PRONASCI), por meio da Medida Provisória n.º 384, comprometendo-se a investir R$ 6,707 

bilhões, até o fim de 2012, em um conjunto de 94 ações, que envolverão dezenove ministérios, em 

intervenções articuladas com estados e municípios. 

O  PRONASCI  enfatiza  princípios  que  tratam  de  direitos  humanos  e  eficiência  policial, intensidade da 

repressão policial na defesa de direitos e liberdades e papel histórico da polícia na construção da 

democracia. Esse programa tem o mérito de valorizar a contribuição dos municípios para a segurança 

pública, rompendo os preconceitos restritivos, oriundos de uma leitura limitada do artigo 144 da 

Constituição — contribuição que não se esgota na criação de guardas civis; estende-se à implantação de 

políticas sociais preventivas. Outro princípio essencial desse programa afirma que a  segurança  é  matéria  

de  Estado,  não  de  governo,  situando-a,  portanto,  acima  das  disputas político-partidárias. 

Luiz Eduardo Soares. A Política Nacional de Segurança Pública: histórico, dilemas e perspectivas. In: Estudos Avançados, USP, 

21 (61), 2007, p. 91-2 (com adaptações) 

Considerando que o texto acima tenha caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo que 

aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

< relação entre eficiência policial e direitos do cidadão; 

< finalidade da repressão policial e sua intensidade; 
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< aparelho policial como um dos pilares da sociedade democrática. 

 

Tema 23: Crime Organizado 

PF – Escrivão de Polícia Federal - 2009 

Nos últimos anos, o mundo foi colocado diante de uma realidade nova: os sindicatos do crime 

ultrapassaram as fronteiras geográficas dos países, com os objetivos de obter maiores resultados nas 

operações delituosas e assegurar proteção e impunidade a seus agentes. 

Em razão disso, a comunidade das nações entendeu a importância da criação de acordos internacionais 

para uma ação conjunta contra o crime transnacional organizado. No ano de 1998, a Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU) determinou a criação de um comitê de trabalho com o fim 

específico de elaborar uma convenção internacional para enfrentar esses crimes. 

Em dezembro de 1999, realizou-se em Palermo, Itália, uma reunião para a assinatura da Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional — a  Convenção  de Palermo —, que identificou 

que os países estão diante de um gravíssimo problema, que só pode ser eliminado mediante uma ação 

conjunta da comunidade das nações. 

Essa Convenção, que foi adotada pela ONU em novembro de 2000, na Assembleia Geral do Milênio, é 

suplementada por três documentos que abordam áreas específicas de atuação do crime organizado: 

•  o protocolo para prevenir, suprimir e punir o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças;  

•  o protocolo contra o contrabando de imigrantes por terra, ar e mar; 

•  o protocolo contra a fabricação ilegal e o tráfico de armas de fogo, incluindo peças, acessórios e 

munições. 

O problema da corrupção também foi abordado nos documentos; neles há propostas para agravar as 

sanções contra esse tipo de crime. A Convenção trata, ainda, de aspectos relacionados com a extradição 

de criminosos e a transferência de presos, respeitando a legislação nacional dos países. 

O Congresso Nacional do nosso país aprovou, em maio de 2003, o texto da Convenção de Palermo, e o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Decreto n.º 5.015, de 12 de março de 2004, sacramentou a 

adesão do Brasil a esse documento. 

Convenção  de  Palermo  (fragmento). In: Estudos Avançados. USP, 

21 (61), 2007, p. 102 (com adaptações). 

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo, 

abordando, necessariamente, os seguintes aspectos: 

< importância da Convenção de Palermo; 

< crime organizado e direitos humanos; 

< medidas de combate ao poder financeiro do crime organizado. 
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Tema 24: Trânsito  

Soldado Policial Militar (PM DF)/Combatente/2009 

A média diária de flagrantes de desobediência à proibição de dirigir alcoolizado cresceu 78% este ano no 

Distrito Federal. Para uns, o número reflete o resultado da fiscalização intensa. Para outros, é a prova de 

que o cidadão deixou de dar tanta importância à lei que fixou a tolerância zero à combinação álcool e 

direção, justamente por falta de fiscalização. 

Correio Braziliense, 20/5/2009, p. 27 (com adaptações). 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do seguinte tema. 

TRÂNSITO: ENTRE A CIVILIZAÇÃO E A BARBÁRIE 

Ao redigir seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

< o trânsito como fator de ampliação da violência urbana; 

< ações preventivas para um trânsito humanizado; 

< a necessidade de haver norma disciplinadora da conduta referida no texto (concernente à relação entre 

ingestão de bebidas alcoólicas e condução de veículos) e de haver fiscalização 

 

Tema 25: Crime organizado e violência 

 Papiloscopista (PC PB)/2009 

A Polícia Civil já identificou os principais traficantes que encurralaram equipes da Delegacia de Roubos e 

Furtos de Automóveis nas proximidades das favelas de Manguinhos e Mandela. Entre os bandidos, estaria 

uma mulher que tem 15 anotações criminais por tráfico de drogas e homicídio. Durante a troca de tiros, 

avenidas ficaram fechadas por cinco horas. Seis policiais ficaram feridos e vários carros foram perfurados. 

Um veículo da polícia chegou a ser atingido por mais de cem tiros. 

O Globo, 28/11/2008, p. 15 (com adaptações). 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija texto 

dissertativo acerca do seguinte tema: 

VENCER A VIOLÊNCIA E A INSEGURANÇA, O GRANDE DESAFIO. 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

►ação do crime organizado e do narcotráfico na configuração do atual quadro de violência no Brasil; 

►importância da ação policial no combate à violência e riscos a que estão sujeitos os profissionais da 

segurança pública;  

► alternativas de combate ao crime. 
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Tema 26: Segurança Pública e Violência  

 Perito Oficial (PC PB)/Criminal/2009 

Em meio aos saques e à insegurança, cidades catarinenses atingidas pelas chuvas estão sob uma espécie 

de toque de recolher decretado pela Polícia Militar. Só poderão ficar nas ruas à noite moradores ou 

voluntários para ajudar os desalojados. Filas de distribuição de alimentos se espalham pelas cidades. 

O Globo, 28/11/2008, capa. 

 Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija texto 

dissertativo acerca do seguinte tema. 

EM MEIO À TRAGÉDIA, A VIOLÊNCIA QUE GERA INSEGURANÇA. 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

► aspectos marcantes do quadro de violência e insegurança no Brasil atual; 

► que esperar do aparelho policial ante a explosão de violência; 

► políticas públicas em áreas marcadas pela insegurança. 

 

Tema 27 Segurança Pública e Violência 

Policial Militar do Espírito Santo (PM ES)/2007  

Os traficantes do Rio colocaram de joelhos ministros, secretário de Estado e jornalistas. Atiraram no trem, 

feriram a sociedade. A polícia revidou. Quem vive no Rio exige a derrota incondicional dos bandidos, 

clama por segurança. E paz. Uma utopia? Talvez...  

Ana Maria Tahan. Coisas da política. In: Jornal do Brasil, 11/9/2007, p. A2.  

Ao registrar o ataque com tiros e pedradas ao trem que conduzia dois ministros, ocorrido no Rio de 

Janeiro, o senador Romeu Tuma (DEM – SP) opinou que a violência no país só poderá ser debelada por 

meio de ações efetivas e combinadas de todos os escalões do poder público. Ele defendeu ações 

enérgicas, rápidas e permanentes. 

 Jornal do Senado, 12/9/2007, p. 2 (com adaptações).  

Considerando que os fragmentos de textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do seguinte tema.  

CRIMINALIDADE, VIOLÊNCIA E INSEGURANÇA COLETIVA: A SOCIEDADE EXIGE PAZ! 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

< raízes da atual violência urbana;  

< responsabilidade do poder público no combate à violência;  

https://www.tecconcursos.com.br/concursos/perito-oficial-pc-pb-criminal-2009
https://www.tecconcursos.com.br/concursos/perito-oficial-pc-pb-criminal-2009
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< possíveis medidas a serem tomadas para se enfrentar a criminalidade. 

 

Tema 28: Violência  

 Delegado de Polícia Civil (SECAD/TO)/2007  

Prevenção da violência e da criminalidade Devido ao interesse em atender a demanda social por projetos 

que contribuam para a prevenção da violência e orientação das pessoas, o Instituto São Paulo Contra a 

Violência desenvolve atividades educacionais com a finalidade de informar e capacitar as pessoas para a 

adoção de medidas de prevenção, a atuação em situações de violência e o acompanhamento de 

programas de prevenção e redução da violência e da criminalidade. As exposições buscam:  

• manter uma contínua interação entre palestrante e ouvintes, os quais participam ativamente das 

palestras.  

• transmitir um conjunto de conhecimentos para a construção de uma educação cidadã.  

Internet: <www.spcv.org.br>..  

O líder comunitário da Rocinha elogiou nesta terça-feira o trabalho da polícia que resultou na prisão de um 

dos suspeitos de chefiar o tráfico de drogas da favela. O suspeito foi detido no último final de semana, 

quando esperava a namorada desembarcar no aeroporto de Fortaleza, no Ceará. A investigação que levou 

ao acusado durou pouco mais de 2 meses e terminou sem nenhuma troca de tiros. Segundo o líder 

comunitário, a polícia tem o dever de prender, e não o direito de matar.  

Internet: <noticias.terra.com.br/brasil>.  

O Disque Denúncia é um serviço de atendimento telefônico no qual a população pode transmitir à polícia 

informações e denúncias sobre ações criminosas de maneira sigilosa e com garantia de anonimato. O 

sucesso do projeto pode ser percebido pelo crescente aumento das denúncias ano a ano, demonstrando 

que o projeto atingiu seu principal objetivo: conquistar a confiança tanto dos cidadãos quanto dos 

policiais.  

Internet: <www.forumseguranca.org.br>.  

Considerando os textos acima apenas como motivadores, redija um texto dissertativo a respeito do 

seguinte tema.  

COMBATE À VIOLÊNCIA, UM DEVER DE TODOS 

 

Tema 29: Segurança Pública  

CEBRASPE (CESPE) - Aluno-Oficial (PM DF)/2007 

A Polícia Militar (PM) afirma que as negociações com o cidadão que manteve por quase 12 horas a ex-

namorada refém em uma farmácia de Praia Grande, no litoral paulista, foram todas feitas “dentro do 

https://www.tecconcursos.com.br/concursos/perito-oficial-pc-pb-criminal-2009
https://www.tecconcursos.com.br/concursos/perito-oficial-pc-pb-criminal-2009
https://www.tecconcursos.com.br/concursos/alunooficial-pm-df-2007
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padrão”. O comandante do 45.º Batalhão da Polícia Militar do Interior afirmou que a área foi isolada e que 

não foi permitido o contato visual com o seqüestrador. Segundo o comandante, a PM avalia que não 

houve nenhuma falha na negociação. O seqüestro terminou com a morte da ex-namorada e do 

seqüestrador. 

 “Foi tudo dentro do padrão, conforme a doutrina manda”, afirmou. “Infelizmente a gente não sabe o que 

passa na cabeça do ser humano naquele momento, uma vez que ele já era reincidente. Acho que quem 

poderia avaliar melhor seriam psicólogos, psiquiatras”, justificou. “Não houve nenhuma forma de pressão 

contra ele, tentávamos acalmá-lo, tranqüilizá-lo”.  

MSN Notícias, em 20/11/2007 (com adaptações). 

 A migração do campo para a cidade, ocorrida no ritmo da evolução da economia, tem gerado problemas. 

A partir de meados dos anos 70 do século passado, o êxodo rural foi intenso, sem que as grandes cidades 

tivessem condições de absorver tanta gente. A crise de violência urbana em capitais como Rio de Janeiro e 

São Paulo (e atualmente Brasília) é fruto direto desse descompasso. 

O velho Brasil virou pó. In: Exame, 10/10/2007, p. 41 (com adaptações). 

 

 Considerando os textos acima como motivadores, redija um texto dissertativo, explicando à população de 

Brasília, sob o ponto de vista de um policial militar, a nobre missão social da PM, resumida na equação a 

seguir. 

SEGURANÇA = TRATAMENTO HUMANIZADO + COMPETÊNCIA TÉCNICA 

 

Tema 30: Polícia e Direitos Humanos  

Cabo Policial Militar (PM DF)/2005/2 

É importante observar que a Constituição Federal trata do tema segurança pública em seu artigo 144, no 

Título Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, prevendo que a segurança pública é direito e 

dever de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. A questão da segurança pública, então, é vital ao cidadão, consistindo-se em verdadeiro 

direito fundamental, como preconiza o art. 5.º, caput,  da Constituição Federal. Tratando-se de direito 

fundamental do cidadão, verifica-se o liame existente entre a questão da segurança pública e os direitos 

humanos. 

Cyro Saadeh. Internet: <http://www.ambito-juridico.com.br/aj/dp0024.htm> (com adaptações). 

https://www.tecconcursos.com.br/concursos/cabo-policial-militar-pm-df-2005-2
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Capítulo III 

DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 

órgãos: 

I – polícia federal; 

II – polícia rodoviária federal; 

III – polícia ferroviária federal; 

IV – polícias civis; 

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

Constituição da República Federativa do Brasil. Senado Federal, Centro Gráfico, 1988, p. 99. 

 Considerando que os textos acima têm caráter unicamente motivador, disserte a respeito do tema 

A RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA MILITAR NO RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS. 

 

Tema 31: Papel da Polícia Federal  

Agente de Polícia Federal/"Regionalizado"/2004 

Inúmeras são as dificuldades e os desafios que caracterizam o exercício pleno e satisfatório das 

importantes atribuições da Polícia Federal, tendo em vista a dimensão continental do território brasileiro, 

as especificidades e diversidades regionais, bem como as disponibilidades de efetivo humano e infra-

estrutura. 

 

A atuação do Departamento de Polícia Federal (DPF) requer plena sintonia entre seus setores internos, 

principalmente no que diz respeito à agilidade de informações e à comunicação instantânea, de modo que 

não se prejudique o chamado princípio da  oportunidade, especialmente na repressão a modalidades 

diversas do crime organizado e em situações emergenciais.  

Pode-se afirmar que, nos pontos de entrada e saída de bens e de pessoas no Brasil, são exercitadas as 

atribuições constitucionais do DPF, no que se refere a infrações penais em detrimento de bens, serviços e 

interesses da União, infrações com repercussão interestadual ou internacional, tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, contrabando e descaminho de órgãos humanos ou bens artísticos de valor 

histórico, entre outras situações que podem significar perigo para a população brasileira. 

Internet: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto>. Acesso em ago./2004 (com adaptações). 

 

https://www.tecconcursos.com.br/concursos/agente-de-policia-federal-regionalizado-2004
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Considerando que as ideias do texto acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo, posicionando-se acerca do seguinte tema. 

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL 

BRASILEIRA NA PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA. 

 

Tema 32: Tecnologia 

Agente de Polícia Federal/2004 

Pedindo uma pizza em 2009 

Telefonista: - Pizza Hot, boa noite! 

Cliente: - Boa noite, quero encomendar pizzas... 

Telefonista: - Pode me dar o seu NIDN? 

Cliente: - Sim, o meu número de identificação nacional é 

6102-1993-8456-54632107. 

Telefonista: - Obrigada, Sr. Lacerda. Seu endereço é Av. Paes de Barros, 1988 ap. 52 B e o número de seu 

telefone é 5494-2366, certo? O telefone do seu escritório da Lincoln Seguros é o 5745-2302 e o seu celular é 

9266-2566. 

Cliente: - Como você conseguiu essas informações todas? 

Telefonista: - Nós estamos ligados em rede ao Grande Sistema Central. 

Cliente: - Ah, sim, é verdade! Eu queria encomendar duas pizzas, uma quatro queijos e outra calabresa... 

Telefonista: - Talvez não seja uma boa idéia... 

Cliente: - O quê? 

Telefonista: - Consta na sua ficha médica que o Sr. sofre de hipertensão e tem a taxa de colesterol muito alta. 

Além disso, o seu seguro de vida proíbe categoricamente escolhas perigosas para a sua saúde. 

Cliente: - É, você tem razão! O que você sugere? 

Telefonista: - Por que que o Sr. não experimenta a nossa pizza Superlight, com tofu e rabanetes? O Sr. vai 

adorar! 

Cliente: - Como é que você sabe que vou adorar? 

Telefonista: - O Sr. consultou o site "Recettes Gourmandes au Soja" da Biblioteca Municipal, dia 15 de janeiro, 

às 14:27h, onde permaneceu ligado à rede durante 39 minutos. Daí a minha sugestão... 

Cliente: - OK, está bem! Mande-me duas pizzas tamanho família! 

Telefonista: - É a escolha certa para o Sr., sua esposa e seus 4 filhos, pode ter certeza. 

Cliente: - Quanto é? 

Telefonista: - São R$ 49,99. 

Cliente: - Você quer o número do meu cartão de crédito? 

Telefonista: - Lamento, mas o Sr. vai ter que pagar em dinheiro. O limite do seu cartão de crédito já foi 

ultrapassado. 

Cliente: - Tudo bem, eu posso ir ao Multibanco sacar dinheiro antes que chegue a pizza. 

https://www.tecconcursos.com.br/concursos/agente-de-policia-federal-2004
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Telefonista: - Duvido que consiga, o Sr. está com o saldo negativo no banco. 

Cliente: - Meta-se com a sua vida! Mande-me as pizzas que eu arranjo o dinheiro. Quando é que entregam? 

Telefonista: - Estamos um pouco atrasados, serão entregues em 45 minutos. Se o Sr. estiver com muita pressa 

pode vir buscá-las, se bem que transportar duas pizzas na moto não é aconselhável, além de ser perigoso... 

Cliente: - Mas que história é essa, como é que você sabe que eu vou de moto? 

Telefonista: - Peço desculpas, mas reparei aqui que o Sr. não pagou as últimas prestações do carro e ele foi 

penhorado. Mas a sua moto está paga, e então pensei que fosse utilizá-la. 

Cliente: - @#%/§@&?#>§/%#!!!!!!!!!!!!! 

Telefonista: - Gostaria de pedir ao Sr. para não me insultar... não se esqueça de que o Sr. já foi condenado em 

julho de 2006 por desacato em público a um Agente Regional. 

Cliente: - (Silêncio) 

Telefonista: - Mais alguma coisa? 

Cliente: - Não, é só isso... não, espere... não se esqueça dos 2 litros de Coca-Cola que constam na promoção. 

Telefonista: - Senhor, o regulamento da nossa promoção, conforme citado no artigo 3095423/12, nos proíbe 

de vender bebidas com açúcar a pessoas diabéticas... 

Cliente: - Aaaaaaaahhhhhhhh!!!!!!!!!!! Vou me atirar pela janela!!! 

Telefonista: - E machucar o joelho? O Sr. mora no andar térreo! 

Luis Fernando Verissimo. 

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo, 

posicionando-se a respeito do tema a seguir. 

O AVANÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E O 

RESPEITO À PRIVACIDADE DO INDIVÍDUO 

 

Tema 33: Tecnologia 

 Escrivão de Polícia Federal/2004  

Este momento que atravessamos, marcado por antagonismos étnicos, econômicos e socioculturais, 

transforma-se em um desafio para todos os cidadãos que desejam uma sociedade mais justa e igual. 

Fazem-se necessárias, mais do que nunca, discussões e reflexões em busca de saídas para as grandes 

questões sociais e humanas. 

A construção da paz. Ano 10, n.º 14, jan.-jun./2001, Internet: 

<http://www.uneb.br/educacao/resumorevista> (com adaptações). 

100 questões 

Excelente a última reportagem especial ("100 questões para entender o mundo", 23 de junho). Ficou muito 

bem registrado que os desafios superados pela comunidade mundial nas últimas décadas ensinam que é, 

sim, possível vencermos os dramas da desigualdade, promover a tolerância e associar prosperidade com 

https://www.tecconcursos.com.br/concursos/escrivao-de-policia-federal-2004
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justiça, desde que todas as nações se reconheçam como partícipes soberanos e legítimos dessa nova 

conjuntura. 

Hugo Lins Coelho. Recife: Veja. Cartas, 30/6/2004 (com adaptações). 

Pesquisa ouviu 3.500 jovens de 15 a 24 anos de idade em todos os estados brasileiros. Leia abaixo alguns 

dos aspectos que compõem o retrato da juventude no país. 

  

Qual o problema que mais o preocupa 

atualmente? 

• Violência/criminalidade 27% 

• Desemprego/futuro profissional 26% 

• Drogas 8% 

• Educação 6% 

• Família 6% 

• Saúde 6% 

• Crise financeira 5% 

Pensando em uma sociedade ideal, qual desses 

valores seria o mais importante?                          
 

• Temor a Deus 17% 

• Respeito ao meio ambiente 12% 

• Igualdade de oportunidades 12% 

• Religiosidade 10% 

• Respeito a diferenças 8% 

• Solidariedade 8% 

• Justiça social 7% 

            Istoé, 5/5/2004 (com adaptações). 

Considerando que a humanidade dos humanos reside no fato de serem racionais, dotados de vontade 

livre, de capacidade para a comunicação e para a vida em sociedade, de capacidade para interagir com a 

natureza e com o tempo, nossa cultura e sociedade nos definem como sujeitos do conhecimento e da 

ação, localizando a violência em tudo aquilo que reduz um sujeito à condição de objeto. 

 

Do ponto de vista ético, somos pessoas e não podemos ser tratados como coisas. A ética é normativa 

exatamente por isso: visa impor limites e controles ao risco permanente da violência. 

Marilena Chaui. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995, p. 337 (com adaptações). 

Considerando que as ideias apresentadas nos fragmentos de textos acima têm caráter unicamente 

motivador, redija um texto dissertativo, posicionando-se acerca do tema seguinte e utilizando, 

necessariamente, o recurso de exemplificação. 

"A sociedade não é o retrato apenas de seus governantes, é o retrato de seus cidadãos, em destaque, de 

suas elites. É o nosso retrato, do Brasil todo, de todos nós." 

 


