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Resolução No. 4.091, de 27/01/2011 – CONSEPE 

 

Prova escrita do Processo de Seleção – Turma 2014 – dia 10/03/2014 

 

 

Leia com atenção as regras da prova: 

 

i) Os candidatos deverão identificar sua prova somente com o seu número apresentado na lista de 

presença que será assinada no início da prova. 

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

responder com caneta azul ou preta. Cada questão vale 2,50 (dois e meio) pontos; as quatro 

questões somam 10 (dez) pontos. 

iii) 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. 

iv) Não é permitido o uso de nenhum tipo de recurso eletrônico nem consulta aos textos indicados 

pelo Edital. 

v) As questões devem ser respondidas com letras legíveis, preferencialmente, com letras de forma. 

 

A Comissão 
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PROVA ESCRITA DO PROCESSO DE SELEÇÃO – TURMA 2014 – DIA 10/03/2014 
 

QUESTÃO 1: Considerando os resultados apresentados no artigo “Crimes no entorno do Campus” 

de Almeida et al. (2013), a partir da Figura 22, destaque (apresente a discussão) o nível de 

ocorrência de delitos e subnotificação apontados pelos autores. 
 

 

QUESTÃO 2: No artigo “Percepções da insegurança na perspectiva dos alunos”, de Nummer et al. 

(2013), como os autores mostram a percepção de insegurança vista pelo alunos no Campus da 

UFPA. 
 

QUESTÃO 3: De acordo com o texto “Percepções da insegurança na perspectiva dos alunos”, de 

Nummer et al. (2013), destaque por ordem de grandeza os principais fatores que contribuem 

para a ocorrência do delito sofrido pelo discente dentro do Campus da UFPA. 
 

QUESTÃO 4: No texto “Oito temas para debate: violência e segurança pública”, Alba Zaluar 

discute oito (8) pressupostos que aparecem tanto nos meios de comunicação de massa como nos 

discursos acadêmicos quando tratam da temática da violência no Brasil. Escolha dois (2) destes 

pressupostos e apresente-os, explicando a crítica que a autora faz a eles.   
 

QUESTÃO 5: Segundo Eduardo Cerqueira Batitucci em “A polícia em transição: O modelo 

profissional- burocrático de policiamento e hipóteses sobre os limites da profissionalização das 

polícias brasileiras”, quais as limitações do Modelo Profissional-Burocrático de policiamento 

calcado na discricionariedade? 
 

QUESTÃO 6: Por que para Eduardo Cerqueira Batitucci em “A polícia em transição: O modelo 

profissional- burocrático de policiamento e hipóteses sobre os limites da profissionalização das 

polícias brasileiras” o Modelo de Polícia Comunitária teria mais eficiência para a segurança 

pública no caso Brasileiro? 


