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Colégio Pedro II Realengo II - Geografia – Proeja – 2º ano 
Atividade 5 - 1º Trimestre - 20.05.2020 

 
1. Leia e relacione as três perspectivas abaixo. Utilize o conceito de 

espaço ou de território na sua resposta. 
 
 

I. A POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO É 
INEFICIENTE E FINANCEIRAMENTE INSUSTENTÁVEL 

O problema do estado do Rio de Janeiro não é a falta de recursos ou a não 
priorização da segurança pública no orçamento estadual, como podemos 
observar pelos dados consolidados por este estudo, mas sim um 
direcionamento equivocado da política pública voltada para o confronto e o 
policiamento ostensivo, em detrimento da investigação e do uso da inteligência 
policial. Esta política tem se mostrado ineficiente do ponto de vista dos 
indicadores de criminalidade e insustentável do ponto de vista orçamentário, 
drenando os recursos públicos que deveriam ser destinados a outras áreas 
sociais e até mesmo à investigação criminal e à inteligência. 
Fonte: Relatório da Rede de Observatórios de Segurança. Cesec, 2019. 

 

II. A HISTÓRIA SE REPETE, NÃO TEM NEM UMA SEMANA QUE A 
AÇÃO DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES CAUSOU A MORTE DE 
13 PESSOAS NO COMPLEXO DO ALEMÃO (19.05.2020). 

A atuação desastrosa e assassina do Estado deixa mais uma família dilacerada. 
O assassinato de João aconteceu durante uma operação conjunta da Polícia 
Federal, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) no 
Complexo do Salgueiro. 

Nem mesmo em meio a uma pandemia as operações policiais pararam, o “ficar 
em casa” para moradores de favelas e periferias não é sinônimo de segurança. 
Além do crescimento acelerado de casos da Covid-19 nesses territórios, outras 
violações continuam em curso. 

Fontes: Casa Fluminense – Facebook, 19 de maio de 2020; O Globo 19 de maio de 2020. 

https://g1.globo.com/google/amp/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/19/menino-de-14-anos-e-
baleado-durante-operacao-no-complexo-do-salgueiro-rj. 

 

III. AO MENOS TRÊS ESTUDOS E RELATÓRIOS RECENTES INDICAM 
QUE MAIS DE 90% DOS AUTOS DE RESISTÊNCIA — COMO SÃO 
CHAMADAS AS MORTES COMETIDAS POR AGENTES DE 
ESTADO DURANTE UMA OPERAÇÃO — NÃO SÃO 
INVESTIGADOS OU ACABAM ARQUIVADOS.  

Trata-se de um cotidiano de impunidade que estimula toda sorte de abuso por 
parte dos agentes públicos. Em sua tese de doutorado em Ciências Polícias, 
Orlando Zaccone, ex-delegado da Polícia Civil do Rio, analisou cerca de 300 
arquivamentos de autos de resistência ocorridos entre 2003 e 2009. "Em todos 
os pedidos havia indicação de que o fato ocorrera em uma favela, onde 
constantemente policiais e traficantes trocavam tiros. Ou seja, a identificação 
do local é um dos elementos que legitimava a morte", explica ao EL PAÍS. Em 
seu estudo da linguagem e do tipo de argumento usado nesses arquivamentos, 
também encontrou com frequência os antecedentes criminais do morto. "Ou 
seja, pouco se falava da ação policial e muito se falava do local, do morto e de 
outros elementos, sempre construídos a partir da narrativa dos policiais e 
nunca dos fatos concretos.  
Fonte https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/03/politica/1570057066_395793.html 

https://g1.globo.com/google/amp/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/19/menino-de-14-anos-e-baleado-durante-operacao-no-complexo-do-salgueiro-rj
https://g1.globo.com/google/amp/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/19/menino-de-14-anos-e-baleado-durante-operacao-no-complexo-do-salgueiro-rj
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/03/politica/1570057066_395793.html
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2. Leia, observe e, considerando o atual contexto de pandemia, relacione a 
temática abordada nas duas imagens. 

 

 
 

 

Entre as 100 escolas da Grande São Paulo com as maiores médias nas provas objetivas 

do Exame Nacional do Ensino Médio 2014, 38 unidades de ensino estão localizadas na 

Zona Sul da Capital. A lista é formada por 95 colégios particulares e cinco escolas públicas, 

sendo quatro escolas técnicas estaduais (Etecs) e uma escola federal. Além disso, 95 

escolas têm nível socioeconômico dos alunos classificado pelo Inep como "muito alto", 

quatro como "alto", e uma sem classificação. Fonte: http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/2015/08/zona-sul-concentra-38-das-escolas-top-100-da-grande-sp-no-enem-

2014.html 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/08/zona-sul-concentra-38-das-escolas-top-100-da-grande-sp-no-enem-2014.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/08/zona-sul-concentra-38-das-escolas-top-100-da-grande-sp-no-enem-2014.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/08/zona-sul-concentra-38-das-escolas-top-100-da-grande-sp-no-enem-2014.html

