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Leia com atenção as regras da prova: 

- Esta prova consta de 6 (seis) questões, das quais o candidato deve escolher apenas 4 (quatro) e 

responder com caneta. Cada questão vale 2,5 pontos; as quatro questões somam 10 (dez) pontos. 

- O candidato deverá indicar o número de cada questão escolhida para logo em seguida redigir a 

resposta. A não indicação do número da questão a anulará. 

- Em hipótese alguma serão corrigidas mais do que quatro questões em cada prova. Caso o 

candidato não observe esta recomendação e responda mais de 4 (quatro) questões, serão corrigidas 

apenas as 4 (quatro) primeiras respostas na ordem em que aparecerem na prova. 

 

Questão 1: Utilizando como base o Gráfico 1 apresentado no Texto “Políticas Públicas de 

Segurança e a Gestão Policial” (BEATO FILHO, 1999) e reproduzido a seguir, considere dois 

grupos de cidades, as com até 100.000 habitantes (Grupo 1) e as cidades com mais de 100.000 

habitantes (Grupo 2). Faça uma análise comparativa dos dois grupos (Grupo 1 e Grupo 2) para as 

taxas de crimes violentos, no Estado de Minas Gerais, ao longo do período de 1986 a 1997, 

indicando as características que revelem diferenças relevantes entre os Grupos 1 e 2. 
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Questão 2: Faça uma análise dos dados da Tabela 1, enfatizando a relação custo benefício abordada 

no Texto “Políticas Públicas de Segurança e a Gestão Policial” (BEATO FILHO, 1999).  
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Questão 3: Faça uma análise dos dados da Tabela 2, enfatizando os programas que apresentam uma 

melhor relação custo-benefício e o número de crimes prevenidos por cada milhões de dólares, 

conforme abordado no Texto “Políticas Públicas de Segurança e a Gestão Policial” (BEATO 

FILHO, 1999). 

 

 

Questão 4: A perspectiva teórica de Goffmann, abordada no texto “O Segredo Institucional e a 

Manipulação da Informação em Goffman” (SOUZA & BRITO & BARP, 2009) considera a 

existência de subculturas organizacionais situadas entre a ordem estrutural das instituições e a 

ordem das interações individuais. Discorra sobre os reflexos das interfaces  dessas subculturas 

organizacionais com  a sociedade mais ampla 

 

Questão 5: O texto intitulado “o Segredo Institucional e a Manipulação da Informação em 

Goffmann” (SOUZA & BRITO & BARP, 2009)  mostra que, para Goffman, não é o indivíduo que 

constitui a unidade elementar de análise; para ele, essa unidade fundamental de análise é a situação 

de interação, e esta é passível de manipulação. Discorra sobre os aspectos contraditórios da 

manipulação da informação em situações que colocam em risco a auto-imagem de uma instituição. 

 

Questão 6: O texto intitulado “Novas políticas de segurança pública” demonstra que o processo de 

redemocratização, a partir de 1982 (governo Estaduais) e 1988 (primeira Constituição democrática 

brasileira), quase  todas as instituições públicas passaram por um  processo de modernização e de 

democratização, exceto as polícias. Diante deste contexto, como uma Política de Segurança Pública 

pode superar a tese apresentada por SOARES (2003:80): “A tese fundamental que marca a 

originalidade dessas novas políticas de segurança sustenta que é possível e necessário combinar 

respeito aos direitos humanos com eficiência policial”.  

 


