
 
PERITO CRIMINAL DE 3.ª CLASSE 

 
 

PADRÃO DE RESPOSTA 
 
 
1) Para a avaliação relativa ao domínio do conteúdo (ND) 

 

a) Adequação ao tema (AT)  

 

 O candidato emitir uma opinião em relação ao tema proposto. 

 O candidato deveria obedecer às características do texto dissertativo; sobretudo, a objetividade, a predominância da 

função referencial e o nível de linguagem empregado no texto; 

 O candidato deveria estruturar o texto em parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão, e considerar 

também a correta estrutura interna do parágrafo, além de respeitar as margens e evitar rasuras. 

 

b) Argumentação (AR)  

 

O candidato deveria selecionar adequadamente os argumentos, considerando o nível informacional do texto. Esperava-se, por 

exemplo, que o candidato abordasse a aplicação da tecnologia e das ciências exatas e biológicas, considerando seu rigor 

científico, à atividade pericial, assim como o fato de que tanto vítima quanto criminoso são seres humanos e cidadãos, que têm 

família – o que envolve sentimentos – e têm direitos; ou abordasse o envolvimento emocional do perito com os casos por ele 

estudados. 

 

c) Coerência Argumentativa (CA)  

 

O candidato deveria construir o texto observando a pertinência dos argumentos selecionados, as relações de implicações entre 

eles, sobretudo as causas e as consequências dos problemas abordados; além da progressão dos argumentos ao longo do texto. 

 

 

2) Para a avaliação relativa ao domínio da modalidade escrita da língua portuguesa 

 

a) Grafia e acentuação: Foram cobradas as normas de acentuação e grafia vigentes (incluindo emprego de letras e de 

maiúsculas/minúsculas) na língua portuguesa, com as seguintes considerações: 

 não foi cobrado o novo acordo ortográfico; 
 os acentos deveriam estar legíveis e passíveis de identificação; em caso de dúvida, procedeu-se à comparação com 

outras marcas gráficas semelhantes no texto; 
 

 
 
b) Morfossintaxe: Foram cobradas as normas gramaticais de acordo com o padrão culto da língua, com as seguintes 
considerações: 

 o emprego correto de classe de palavras; 
 o correto emprego dos pronomes demonstrativos, sendo considerado erro o emprego do demonstrativo de acordo com 

a linguagem popular; 
 o correto emprego de termos anafóricos, assim como de todos os elementos coesivos presentes no texto, considerando 

as relações sintáticas e semânticas; 
 a colocação pronominal; 
 a regência verbal e nominal; 
 as regras de pontuação; 
 a estruturação de período com apenação das ambiguidades; 
 o paralelismo sintático. 

 
Observação: Os erros de morfossintaxe, de grafia e de acentuação foram considerados a cada vez que ocorreram no texto. 
 
 
 
 


