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TEXTO I 

Prevenir para não punir. 

       Muito tem se discutido acerca da segurança pública no país, entretanto, quais os avanços e as 

perspectivas advindas desses debates? O que fazer diante da insegurança tão propagada  e difundida no 

Brasil? O artigo 5º da Constituição Federal garante o direito à vida, à liberdade e à igualdade, bem como 

à intimidade, porém, até que ponto esses direitos são, devidamente, assegurados?  

        Muitos são os fóruns de discussões em busca de estratégias resolutivas para o caos que o Brasil se 

encontra em relação à segurança. Percebe-se, no entanto, que além do quadro incompleto de 

profissionais, um fato agravante que contribui, significativamente, para esta progressão desagradável é 

o aumento da criminalidade no país. O uso de entorpecentes está, cada vez mais, difundido e presente 

na vida dos jovens, e por que não dizer: crianças. E, sem sombra de dúvidas, esta prática destrói não só 

a vida das pessoas que adentram nesse caminho macabro, mas também a vida dos familiares envolvidos 

e da sociedade em geral.  

        Apesar de a Constituição assegurar direitos e garantias fundamentais, hoje, vive-se um momento 

bastante difícil, no qual a população percebe, por exemplo, que a liberdade é um direito que está na lei, 

porém, não na prática. 

      Em virtude dos fatos mencionados fica clara a necessidade de mais profissionais na área de 

segurança pública, bem como o combate à criminalidade. Entretanto, é importante ressaltar que a 

educação é algo relevante neste segmento. Palestras acerca do uso de entorpecentes e suas 

consequências contribuem, significativamente, para diminuir as chances de outras pessoas serem 

futuras vítimas do mundo negro e sangrento que a marginalização oferece. Um novo conceito que pode 

garantir uma vida digna e mais segura aos cidadãos, nas próximas décadas, está presente em uma frase 

curta, direta e objetiva: Prevenir para não punir.  

                                                                                                 (ALBUQUERQUE, Johnston. 

Prevenir para não punir. Maio/2016) 

1. No primeiro parágrafo, o autor do texto: 

a. Faz alguns questionamentos acerca da existência de fóruns que discutam o referido tema.  

b. Desenvolve possibilidades reais que contribuem, sem sombra de dúvidas, para a solução da 

temática. 

c. Levanta questionamentos importantes acerca do tema e cita a Constituição Federal a fim de 

sustentar seus argumentos.  

d. Cita o uso de entorpecentes como sendo um dos avanços para a insegurança no país. 

e. N.D.A. 

 

2. A ideia central do texto é: 

a. A Constituição Federal. 

b. Mostrar os direitos e as garantias fundamentais. 

c. A prevenção dos jovens a fim de não punir os adultos. 

d. A segurança pública. 

e. A educação. 



3. Analise a imagem verbal e não verbal. 

 
I. De acordo com o texto, as leis para os menores infratores são superficiais e protetoras. 

II. De acordo com a imagem, o policial resolve consultar o Estatuto da Criança antes de 

tomar qualquer atitude, tendo em vista  a superproteção que os menores possuem diante 

da Constituição. A ação ocorre devido aos processos que os policiais respondem caso 

denigram a imagem ou machuque o menor infrator. 

III. Subtende-se da imagem que, atualmente, os crimes ocorridos ou protagonizados  pelos 

menores infratores crescem a cada dia pelo fato dos policiais e outros profissionais da 

segurança pública estarem “presos” a um regime que defende e protege a criança e o 

jovem infratores.  

Está(ão) correta(s) 

 

a. Apenas I. 

b. Apenas II. 

c. Apenas III. 

d. Apenas I e III. 

e. Todas. 

 

4. Analise a imagem verbal e não verbal. 

 

 
I. O autor do texto relata a enorme diferença entre o ensino público e privado. 

II. Analisando o texto, podemos perceber que faltam maiores investimentos no ensino público, 

tanto na parte física das escolas, quanto na melhor capacitação e formação de professores. 

III. Subtende-se, através da imagem verbal e não verbal, que a suposta mãe da criança 

desacredita no ideal do filho, por achar algo além da sua realidade.  

Está(ão) correta(s): 

a. Apenas I. 

b. Apenas II. 

c. Apenas III. 

d. Todas. 

e. Nenhuma. 


