
 

PAPILOSCOPISTA – PCGO 

PADRÃO DE RESPOSTA 
 
Avaliação do domínio do conteúdo (ND): 
 
a) ADEQUAÇÃO AO TEMA (AT)  
 Adequação ao tema: O candidato deveria discorrer sobre as possibilidades e limites da utilização dos avanços científicos 
e tecnológicos na investigação policial, abordando, necessariamente, os aspectos elencados. 
 Adequação à proposta: O candidato deveria obedecer às características do texto dissertativo, sobretudo, no que diz 
respeito à objetividade no tratamento do tema, à predominância da função referencial da linguagem e à adequação ao nível de 
formalidade requerido nesse tipo de texto. 
 Organização textual: O candidato deveria estruturar o texto em parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão, 
e cuidar, também, da correta estrutura interna do parágrafo, além de respeitar as margens e evitar rasuras. 
 
b) Argumentação (AR)  
 O candidato deveria selecionar adequadamente os argumentos, considerando cada um dos aspectos elencados, ou seja, 
deveria discorrer, com objetividade e consistência, sobre a importância dos avanços tecnológicos para a elucidação e prevenção 
de crimes, sobre os limites legais e éticos da investigação policial e sobre a formação policial e o respeito aos direitos humanos, 
com destaque para a superação dos estereótipos sociais. 
 
c) Coerência Argumentativa (CA)  
 Os argumentos selecionados deveriam ser pertinentes ao tema e estar organizados com a devida coesão e articulados 
coerentemente no desenvolvimento dos parágrafos.  

 
d) Elaboração Crítica (EC)  
 O candidato deveria apresentar proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e pertinente com os argumentos 
apresentados. 
 
2) Avaliação relativa ao domínio da modalidade escrita da língua portuguesa 
 
a) Grafia e acentuação: domínio das regras de acentuação gráfica e da ortografia oficial  
 Não foi avaliado o domínio das regras do novo acordo ortográfico; no caso de reincidência de erro de grafia ou de 
acentuação gráfica em uma mesma palavra ao longo do texto, o desconto na nota foi feito uma única vez, na primeira ocorrência 
do vocábulo.  
 
b) Morfossintaxe: domínio do padrão culto da modalidade escrita da língua portuguesa: 
 emprego adequado das classes de palavras; 
 emprego adequado de termos anafóricos e catafóricos, assim como de todos os elementos coesivos, consideradas as 
relações sintático-semânticas; 
 colocação pronominal; 
 concordância nominal e verbal; 
 regência verbal e nominal; 
 regras de pontuação; 
 estruturação do período; 
 paralelismo sintático. 
Obs.: os erros de morfossintaxe, ainda que de mesma natureza, foram apenados em cada uma de suas ocorrências. 
 
c) Propriedade vocabular: domínio do vocabulário adequado ao padrão culto da modalidade escrita da língua portuguesa: 

 além das impropriedades no emprego de palavras e expressões, foram apenadas as marcas de informalidade e de 
oralidade, assim como gírias e expressões obscenas. 

 
 

 


