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Quanto ao desenvolvimento do tema, o candidato deve, a partir dos textos motivadores, abordar o tema e os 
aspectos propostos, de maneira clara e coerente, empregando os mecanismos de coesão textual. A abordagem 
dada ao tema pode variar, mas o candidato deve demonstrar conhecer a atualidade do tema das infrações nas 
rodovias, que vitimam inúmeras pessoas, além dos próprios ilícitos cometidos. 
Com relação ao item aspecto 1, espera-se que o candidato aborde medidas que podem ser implementadas ou que 
já são adotadas pela Polícia Rodoviária Federal no combate às infrações nas rodovias, como o aumento de efetivo, 
a ampliação do uso de equipamentos eletrônicos, o incremento de operações integradas no combate aos ilícitos, as 
campanhas institucionais, entre outras. 
No item aspecto 2, espera-se que o candidato aborde ações que podem ser feitas pela sociedade para diminuição 
das infrações, como campanhas de iniciativa privada para aumento da conscientização da conduta a ser praticada, 
palestras em entidades privadas com ampla divulgação, envolvimento com escolas públicas e privadas em busca 
da conscientização da sociedade, entre outras. 
No que se refere ao item aspecto 3, espera-se que o candidato aborde atitudes que o indivíduo pode realizar para 
combater as infrações, como a própria conscientização da conduta correta a ser praticada, a participação de 
atividades educativas de trânsito, o envolvimento em atividades de ajuda a vítimas de trânsito, entre outras.  
Observação: foram citadas algumas medidas, ações e atitudes neste padrão de resposta apenas como exemplos. 
 
Aspecto Quesito 2.1 
Conceito 0: não abordou o aspecto medidas da PRF no combate às infrações. 
Conceito 1: mencionou o aspecto duas ou mais medidas da PRF no combate às infrações, mas não o as 
desenvolveu. 
Conceito 2: desenvolveu o aspecto duas ou mais medidas da PRF no combate às infrações de forma inconsistente 
ou desconectada do texto como um todo. 
Conceito 3: desenvolveu o aspecto duas ou mais medidas da PRF no combate às infrações, articulando-oas com o 
tema e os demais aspectos, apresentando exemplos de atuação. 
 
Aspecto Quesito 2.2 
Conceito 0: não abordou o aspecto ações da sociedade que auxiliem na diminuição das infrações. 
Conceito 1: mencionou o aspecto duas ou mais ações da sociedade que auxiliem na diminuição das infrações, mas 
não o as desenvolveu. 
Conceito 2: desenvolveu o aspecto duas ou mais ações da sociedade que auxiliem na diminuição das infrações de 
forma inconsistente ou desconectada do texto como um todo. 
Conceito 3: desenvolveu o aspecto duas ou mais ações da sociedade que auxiliem na diminuição das infrações, 
articulando-oas com o tema e os demais aspectos, apresentando exemplos de atuação. 
 
Aspecto Quesito 2.3 
Conceito 0: não abordou o aspecto atitudes individuais para a diminuição das infrações. 
Conceito 1: mencionou o aspecto duas ou mais atitudes individuais para a diminuição das infrações, mas não o as 
desenvolveu. 
Conceito 2: desenvolveu o aspecto duas ou mais atitudes individuais para a diminuição das infrações de forma 
inconsistente ou desconectada do texto como um todo. 
Conceito 3: desenvolveu o aspecto duas ou mais atitudes individuais para a diminuição das infrações, articulando-
oas com o tema e os demais aspectos, apresentando exemplos de atuação. 
 
 


