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PADRÃO DE RESPOSTA 
 
 O candidato deve ser capaz de estruturar o seu texto em conformidade com os padrões gerais da tipologia textual 
dissertativa, respeitando os fatores de textualidade essenciais, com coesão e coerência. 
 Espera-se que seja realizada no texto uma discussão a respeito das relações entre o papel constitucional e social da 
Polícia Federal no contexto brasileiro, considerando-se a história recente do país, notadamente a partir da promulgação da 
Constituição Federal de 1988, conforme sugerem os textos motivadores. 
 O candidato que na apresentação considerar apenas um dos aspectos (papel constitucional, ou papel social, ou relação 
com os direitos humanos) receberá a nota mínima do quesito. 

O candidato que apresentar o papel constitucional e social da Polícia Federal e sua relação com os direitos humanos 
de forma superficial ou que apresentar o papel constitucional e social da Polícia Federal, mas não o relaciona com a temática 
dos direitos humanos receberá nota parcial. 

Para receber nota máxima no quesito 2.1, o candidato deve apresentar, de forma consistente, o papel constitucional e 
social da Polícia Federal e sua relação com os direitos humanos.  

No quesito 2.2, o candidato deve ser capaz de citar contribuições da Polícia Federal à garantia dos direitos humanos e 
ao aprimoramento da democracia brasileira, dissertando sobre a importância dessas contribuições no atual quadro histórico 
brasileiro. 

O candidato que não realizar a apresentação de atividades da Polícia Federal relevantes para a manutenção do Estado 
democrático de direito, especialmente relacionadas aos direitos humanos, receberá nota 0 (zero) no quesito. 

O candidato que apresentar apenas uma atividade e não relacionar à temática dos direitos humanos, ou que apresentar 
mais de uma atividade, porém não relacionadas à temática dos direitos humanos ou que apresentar apenas uma atividade 
relacionada à temática dos direitos humanos ou apenas cita atividades sem discuti-las receberá nota mediana. 

Para receber a nota máxima no quesito, o candidato deverá apresentar e discutir, de modo consistente, mais de uma 
atividade relacionada à temática dos direitos humanos. 
 Quanto ao quesito 2.3, espera-se que o candidato seja capaz de formular propostas de intervenção relacionadas à 
temática, visando contemplar aquilo que no tema está proposto como “aprimoramento” futuro da democracia brasileira. 

O candidato que apresentar apenas uma sugestão não relacionada à temática ou apresentar mais de uma sugestão, 
porém não relacionada à temática receberá a nota mínima. 

O candidato que apresentar apenas uma sugestão relacionada à temática ou apenas cita sugestões sem discuti-las 
receberá nota mediana.  

Receberá a nota máxima o candidato que apresentar e discutir mais de uma sugestão relacionada à temática. 
 


