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EIXO TEMÁTICO I - Cultura e Comportamento 
 
 

TEXTO I 
 

O que é comportamento social? 
 

O comportamento social pode ser entendido a partir da interação entre dois seres, resultando 
em atitudes que afetam, seja de maneira saudável ou não, o comportamento ou até mesmo a 
vida do outro. 
A partir dessa interação, nasce a importância de entendermos o funcionamento dos nossos 
comportamentos, pois eles podem impactar não apenas nossa vida, mas também a vida de 
outras pessoas. É nesse sentido que precisamos refletir sobre o nosso desempenho social, ou 
seja, a nossa capacidade de conviver socialmente e estratégias que escolhemos e usamos 
nessas relações. 
 

 
 

TEXTO II 
 

 
(https://www.detran.pr.gov.br/arquivos/File/habilitacao/manualdehabilitacao/manualdehabparte7.pdf) 

 



 
 

TEXTO III 
 

SOCIOLOGIA 
A justiça da impunidade 
 
Ineficiência da polícia e do Judiciário quebra crença nas instituições democráticas 
 
Uma frase de 1764 que consta do clássico Dos delitos e das penas, de Cesare Beccaria, tem 
uma atualidade notável: “A perspectiva de um castigo moderado, mas inevitável, causará 
sempre uma impressão mais forte do que o vago temor de um suplício terrível, em relação ao 
qual se apresenta alguma esperança de impunidade”. Sua antevisão também captou 
tendências em voga. “Há no Brasil a sensação forte de que, independentemente de classe, 
riqueza ou poder, os crimes cresceram e se tornaram mais violentos, porém há impunidade. 
Nesses momentos as pessoas acham que a solução são leis mais severas e mais tempo de 
prisão”, diz o sociólogo Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da 
Universidade de São Paulo, um dos 17 Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão financiados 
pela FAPESP (NEV-Cepid/USP). 
“O sentimento de impunidade gera descrença nas instituições democráticas encarregadas de 
aplicar a lei e a ordem, proteger os direitos civis dos cidadãos, consagrados na Constituição, 
em especial o direito à segurança”, fala o pesquisador. Mas qual seria a real dimensão dessa 
impunidade?  

(https://revistapesquisa.fapesp.br/a-justica-da-impunidade/) 
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EIXO TEMÁTICO II – EDUCAÇÃO 
 
 

TEXTO I 
 

Existem momentos na vida em que não dá para entender qual o papel da família na educação e 
na formação de seus filhos. Vemos constantemente incentivando e concordando com atitudes 
que não acrescentam nada aos jovens ou mesmo crianças e que prejudicam a formação de sua 
ética e moral. 
Ando assustada com a questão dos valores para a formação desses jovens, no que diz respeito 
às mentiras, pequenos furtos e trapaças. E isso acontece nas pequenas coisas, nas atitudes do 
dia-a-dia, nos exemplos que os pais dão. Quem nunca ouviu a história da família que vai a um 
restaurante onde crianças até dez anos pagam somente a metade e, na hora de pagar a conta, 
o pai mente sobre a idade de algum de seus filhos, querendo tirar proveito da situação? Que 
exemplo é esse, que formação esse pai está dando para seu filho? Dessa forma os filhos vão 
internalizando esses conceitos, que mesmo estando corretos para a família, não o são perante 
a sociedade(...) 
Porém, através dessas tristes atitudes, a formação vai ficando comprometida, e o adolescente, 
inseguro, achando-se dono do mundo, poderá interessar-se por pequenos furtos, mentiras mais 
sérias e, porque não, a ludibriar os pais para tirar proveito de situações que favoreçam a si 
próprio. Daí pode interessar-se por experimentar momentos mais emocionantes, com coisas 
que o levem a manter um nível alto de ansiedade como no momento da mentira, chegando a 
procurar as drogas e envolver-se num mundo em que a ética e a moral não existem. 
Já na escola, esta ajuda a formar pessoas capazes de resolver conflitos coletivamente, não 
como conteúdo didático, mas principalmente no convívio diário dentro da instituição, mas isso 
acontece quando a família atua em parceria, com os mesmos princípios, buscando os mesmos 
valores humanos e de formação. 

(https://educador.brasilescola.uol.com.br/comportamento/Etica-educacao.htm) 

 
 

TEXTO II 
 

A educação de trânsito nas escolas é uma solução capaz de mitigar o problema. 
 

Do ensino fundamental à universidade, o tema precisa ser curricular, para a formação de um 
cidadão apto a respeitar as leis do trânsito, ter comportamento solidário e assim, diminuir as 
ocorrências de mortes, lesões e sequelas provocadas pelos acidentes de trânsito. 
É o que prevê o artigo 76 do CTB:  A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e 
nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os 
órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. 
Segundo o especialista em trânsito Julyver Modesto, quando muito, nas escolas há algum 
ensinamento. 
“Acredito que nas escolas, a  educação para o trânsito não precisa ser passada por meio do 
aprendizado técnico de sinais de trânsito e sim por valores cidadãos que serão úteis no trânsito, 
como gentileza, solidariedade e educação.  Vejo que há necessidade do cumprimento da lei 
que já está em vigor(...)  
 

 

 

 


