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TEXTO 1 
"Entre as economias mais competitivas do planeta sempre estão países com baixos níveis de corrupção. É o 
caso de Cingapura, que nas últimas décadas adotou mecanismos eficientes de combate à corrupção. Hoje, o 
país asiático é o quinto menos corrupto do planeta, segundo o Índice de Percepção da Corrupção, da 
Transparência Internacional. E é o segundo com melhor ambiente para negócios, de acordo com o Relatório 
Global de Competitividade, do Fórum Econômico Mundial. No caso do Brasil, ocupamos apenas a 69.ª posição 
no Índice de Percepção da Corrupção. Ao mesmo tempo, em 2013 o país caiu para a 56.ª posição no Relatório 
Global de Competitividade. Outra pesquisa, do Banco Mundial, revela que o Brasil é apenas o 116.º colocado 
em um ranking que mede a facilidade para que pequenas empresas façam negócios em 185 nações." 
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-papel-das-empresas-no-combate-a-corrupcao-
45lrm0hz02njvug0fo2g473v2/ 

 
TEXTO 2 
O Barômetro Global da Corrupção, pesquisa elaborada pelo movimento Transparência Internacional mostra 
uma boa pontuação tanto para berços do liberalismo, como o Reino Unido (78), quanto para todos os países 
da Escandinávia, conhecidos pela forte presença do Estado e alta carga tributária. ”Com amplo setor público e 
governo intervencionista, a Suécia possui todas as características que, segundo a teoria econômica 
convencional, deveriam tê-la transformado em uma sociedade corrupta”, diz Cláudia Varejão, jornalista 
brasileira radicada na Suécia e autora do livro  Um País Sem Excelências e Mordomias. ”Até pela alta carga 
tributária, os suecos exigem acesso rápido à prestação de contas dos gastos dos políticos com o dinheiro do 
contribuinte”, ela completa. Duas vezes por ano, o país divulga listas dos investimentos privados de todos os 
ministros do governo, incluindo o nome dos fundos e dos bancos das aplicações. Um grau de transparência 
que, para os nossos padrões, chega a ser ofuscante. Mas nem sempre a transparência resolve. É o que 
acontece com um dos maiores vetores de corrupção no mundo: o financiamento de campanhas. 
https://super.abril.com.br/comportamento/as-raizes-da-corrupcao-e-como-combate-la/ 

 
TEXTO 3 
O advogado Walfrido Warde, autor de “O espetáculo da 
corrupção, apresenta sua obra como um “libelo de defesa do 
combate à corrupção, de um combate à corrupção que mede 
consequências para não danar a política, as empresas, os 
empregos e os mais preciosos interesses brasileiros. Sem 
política só restará o poder indisciplinado, selvagem e 
invariavelmente destruidor, exclusivo e egoísta. Sem 
empresas não haverá empregos. Sem empresa e sem 
empregos não há renda. Sem renda não é possível arrecadar 
tributos. E sem tributos não é possível pagar os salários das 
mulheres e dos homens a quem dedico este livro, daqueles 
membros da referida burocracia de controle estatal, o nosso 
exército de combate à corrupção. Isso é absolutamente óbvio, 
mas nós temos dificuldade para reconhecer as obviedades.” 

http://leya.com.br/blog/7-pontos-urgentes-sobre-a-corrupcao-no-
brasil-e-a-forma-de-combate-la/  

 

TEXTO 4 
Ciência 
Haroldo Ribeiro, professor da Universidade Estadual de Maringá (UEM), desenvolveu um método matemático 
capaz de prever, com 25% de precisão, quais figuras públicas serão acusadas de envolvimento em escândalos 
de corrupção nos próximos anos – e não descarta que ele possa ser útil para a justiça no futuro, em uma versão 
aperfeiçoada. Ribeiro e sua equipe – que inclui Matjaž Perc, da Universidade de Maribor, na Eslovênia – 
inseriram no computador informações sobre as conexões entre 400 indivíduos, envolvidos em 65 escândalos 
de corrupção. Todos casos ocorreram no Brasil entre 1987 e 2014 e foram acompanhados de perto pela mídia. 
https://super.abril.com.br/ciencia/computador-preve-os-proximos-acusados-de-corrupcao-no-brasil/ 

 

Desenvolva sua argumentação com base nos conhecimentos adquiridos durante sua vivência e nos anos de 

escola, mostrando os problemas relativos ao tema e suas devidas sugestões para resolvê-los quanto ao tema 

O COMBATE À CORRUPÇÃO E SEUS REFLEXOS NA SOCIEDADE BRASILEIRA. Não ultrapasse as 30 linhas da 

folha oficial. Não rasure o texto. As linhas que consistirem em cópias 
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