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TEMA 1 

 

Redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Os 

males da corrupção no Brasil”. Selecione argumentos, organize ideias e relacione os conhecimentos 

construídos ao longo de sua formação, para, de forma coerente e coesa, defender seu ponto de vista sobre o 

tema. Os textos a seguir apresentam algumas informações sobre o assunto. 

 

TEXTO I 

ONU aponta dificuldades do Brasil em lidar com corrupção 

 

Documento apresentado em junho de 2016 durante a 32ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações 

Unidas (ONU), em Genebra, apontou preocupação com a capacidade do Brasil em lidar com atos de corrupção do 

setor privado e sua influência em campanhas eleitorais e na formulação de políticas públicas. “O grupo de trabalho 

observou preocupações sobre a indevida influência empresarial sobre os processos de regulação e de formulação 

de políticas e a capacidade do governo para supervisionar as operações de negócios que podem, em alguns 

casos, ser afetada por processos de financiamento políticos e lobby corporativo”, diz o texto da ONU. O 

documento ressalta que “tais percepções foram exacerbadas por uma série de escândalos de corrupção 

envolvendo grandes empresas e políticos”. A reunião do Conselho de Direitos Humanos ocorreu entre os dias 13 

de junho e 1º de julho.  

(CRISTALDO, Heloísa. ONU aponta dificuldades do Brasil em lidar com corrupção. In Agência Brasil EBC. 16 

jun. 2016. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-06/onu-aponta-dificuldade-do-brasil-

em-lidar-com-corrupcao> Acesso em: 24 out. 2016.) 

4/12/2016 - das 8h às 12h 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
 NÃO SE ESQUEÇA DE ESCREVER, NO LOCAL INDICADO, O Nº DE SUA IDENTIDADE E O Nº DE SUA INSCRIÇÃO. 

 Este caderno de prova deverá ser entregue juntamente com as provas objetivas e os cartões de respostas 
rascunho e oficial. 

 Você deverá escrever um texto dissertativo-argumentativo com, no mínimo, 25 e, no máximo, 30 linhas sobre 
um dos temas propostos. 

 Para fazer o rascunho, use a folha em branco e, depois, passe a redação a limpo na folha pautada da versão 
definitiva. 



 

TEXTO II 

O real combate à corrupção 

[...] A corrupção no Brasil tem duas causas fundamentais e sem identificá-las não é possível combatê-la. A 

primeira destas causas é o sistema de financiamento de campanhas políticas. O Brasil tem um sistema de 

campanha absolutamente inadequado, no qual os recursos públicos alocados aos partidos são absolutamente 

insuficientes. 

O problema do financiamento do sistema político acaba sendo resolvido nas negociações para a 

sustentação do governo no Congresso. As coalizões de governo são fundamentais para assegurar a maioria do 

Executivo no Congresso, já que, desde a eleição de 1989, o partido do presidente não alcança mais do que 20% 

dos votos para o congresso. 

Mas o problema é que estas coalizões se tornaram um sistema de troca no qual a indicação de políticos 

da base governista para cargos no executivo federal torna-se uma forma de arrecadação de recursos de 

campanha para os partidos. Ao mesmo tempo, as emendas de bancada, especialmente as coletivas, são 

frequentemente pensadas como forma de arrecadar recursos para os partidos. 

Essa é uma das origens importantes dos escândalos recentes, que, diferentemente do que lemos na 

grande imprensa, afetam todos os partidos que fazem parte das coalizões de governo desde 1994. Portanto, sem 

rever profundamente o sistema de financiamento dos partidos não é possível extinguir este processo, provocando 

males endêmicos à sociedade em todos os setores [...]. 

(AVRITZER, Leonardo. O real combate à corrupção. In Carta Capital. 05 set. 2011. Disponível em: 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/combate-a-corrupcao-e-programa-de-governo>. Acesso em: 24 out. 2016. Texto com 

modificações.) 

 

 

TEMA 2 

 

Redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa, respondendo à 

pergunta-tema “Como mudar a realidade social violenta vivida pelas mulheres brasileiras?”. Selecione 

argumentos, organize ideias e relacione os conhecimentos construídos ao longo de sua formação, para, de forma 

coerente e coesa, defender seu ponto de vista sobre o tema. O texto abaixo apresenta dados sobre a violência 

sofrida pelas mulheres brasileiras. 

 

TEXTO I 

Alguns números sobre a realidade social vivida pelas mulheres no Brasil 

 

Embora muitos avanços tenham sido alcançados com a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ainda 

assim, hoje, contabilizamos 4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres, número que coloca o Brasil no 5º lugar no 

ranking de países nesse tipo de crime. Segundo o Mapa da Violência 2015, dos 4.762 assassinatos de mulheres 

registrados em 2013 no Brasil, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo que em 33,2% destes casos, o crime 

foi praticado pelo parceiro ou ex. Essas quase 5 mil mortes representam 13 homicídios femininos diários em 2013. 

Homicídio de mulheres negras aumenta 54% em 10 anos – O Mapa também mostra que a taxa de 

assassinatos de mulheres negras aumentou 54% em dez anos, passando de 1.864, em 2003, para 2.875, em 

2013.  

Violência sexual no Brasil – usando dados do Ministério da Saúde, o Ipea (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada) analisou os registros de violência sexual e concluiu que 89% das vítimas são do sexo 

feminino e em geral têm baixa escolaridade. Do total, 70% são crianças e adolescentes. Em metade das 

ocorrências envolvendo crianças, há um histórico de estupros anteriores. 70% dos estupros são cometidos por 

parentes, namorados ou amigos/conhecidos da vítima. 

Percepção da sociedade sobre violência e assassinatos de mulheres (Data Popular/Instituto 

Patrícia Galvão, 2013) – Para 70% da população, a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em 

espaços públicos no Brasil. É o que mostra pesquisa inédita, realizada com apoio da SPM-PR e Campanha 

Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, que revelou significativa preocupação da sociedade com a 

violência doméstica e os assassinatos de mulheres pelos parceiros ou ex-parceiros no Brasil. Além de 7 em cada 

10 entrevistados considerar que as brasileiras sofrem mais violência dentro de casa do que em espaços públicos, 

http://www.compromissoeatitude.org.br/alguns-numeros-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres-no-brasil/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/mapa-da-violencia-2015-homicidio-de-mulheres-no-brasil-flacsoopas-omsonu-mulheresspm-2015/


metade avalia ainda que as mulheres se sentem de fato mais inseguras dentro da própria casa. Os dados revelam 

que o problema está presente no cotidiano da maior parte dos brasileiros: entre os entrevistados, de ambos os 

sexos e todas as classes sociais, 54% conhecem uma mulher que já foi agredida por um parceiro e 56% 

conhecem um homem que já agrediu uma parceira. E 69% afirmaram acreditar que a violência contra a mulher 

não ocorre apenas em famílias pobres. 

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – A aplicação da Lei Maria da Penha fez com que 

fossem distribuídos 685.905 procedimentos, realizadas 304.696 audiências, efetuadas 26.416 prisões em flagrante 

e 4.146 prisões preventivas, entre 2006 e 2011. 

Dados da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 – O serviço telefônico Ligue 180 realizou 

749.024 atendimentos em 2015. Desse total, 41,09% corresponderam à prestação de informações; 9,56%, a 

encaminhamentos para serviços especializados de atendimento à mulher; 38,54%, a encaminhamentos para 

outros serviços de teleatendimento (190/Polícia Militar, 197/Polícia Civil, Disque 100/SDH). Em comparação a 

2014, houve aumento de: 44,74% no número de relatos de violência; 325% de cárcere privado (média de 

11,8/dia); 129% de violência sexual (média de 9,53/dia) e 151% de tráfico de pessoas (média de 29/mês). Cem 

por cento das brasileiras sabem da existência da Lei Maria da Penha – Desde 2009 o DataSenado pergunta 

às entrevistadas se já ouviram falar da Lei Maria da Penha e sempre registra um elevado percentual de 

conhecimento sobre a existência da Lei. Em 2015, praticamente 100% das entrevistadas declararam saber da Lei. 

Perguntadas, uma em cada cinco mulheres declara já ter sofrido algum tipo de violência; dessas, 26% ainda 

convivem com o agressor. 

Mulheres Brasileiras nos Espaços Público e Privado (FPA/SESC, 2010): 

– Cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos no país; 91% dos homens dizem considerar que “bater em 

mulher é errado em qualquer situação”.  

– Uma em cada cinco mulheres consideram já ter sofrido alguma vez “algum tipo de violência de parte de algum 

homem, conhecido ou desconhecido”.  

– O parceiro (marido ou namorado) é o responsável por mais 80% dos casos reportados.  

– Cerca de seis em cada sete mulheres (84%) e homens (85%) já ouviram falar da Lei Maria da Penha e cerca de 

quatro em cada cinco (78% e 80%, respectivamente) têm uma percepção positiva da mesma. 

 

(COMPROMISSO E ATITUDE. Alguns números sobre a violência contra as mulheres no Brasil. In: Compromisso 

e atitude: Lei Maria da Penha – A lei é mais forte. 14 out. 2016. Disponível em: 

<http://www.compromissoeatitude.org.br/alguns-numeros-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres-no-brasil/>. 

Acesso em: 24 out. 2016. Texto com modificações). 

 

 

http://www.cnj.jus.br/


RASCUNHO 



 
 
 
 

VERSÃO DEFINITIVA 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


