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PADRÃO DE RESPOSTA 
 
 Quanto ao desenvolvimento do tema, o candidato deve 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 e relevância do tema da violência doméstica, que tanto sofrimento traz a mulheres e crianças 
em especial. 
 Com relação ao item 1, espera-se que o candidato identifique a violência doméstica como aquela que ocorre entre os 
membros que habitam um ambiente familiar em comum e que pode acontecer entre pessoas com laços de sangue (como pais e 
filhos), ou unidas de forma civil (como marido e esposa, ou genro e sogra). O candidato deve relacionar esse tipo de violência 
a possíveis causas culturais e sociais, como a cultura machista ou patriarcal, o consumo de bebida alcoólica ou drogas, por 
exemplo. O candidato pode, ainda, explicitar que, embora a maioria dos casos verificados seja de violência doméstica contra a 
mulher, também há casos de violência doméstica contra o homem e que as crianças e os idosos também são vítimas frequentes. 
Com relação aos exemplos, consideram-se corretas tanto a menção de atos concretos (como a proibição de contato com 
parentes ou a agressão física) quanto a indicação de que a violência doméstica pode ser subdividida em violência física, 
psicológica, sexual, patrimonial e moral. 
 Quanto ao item 2, espera-se que o candidato faça a ligação entre esse tipo de crime e a atuação da polícia civil. Nesse 
sentido, é possível que o candidato mencione o papel que a polícia tem de acordo com a Lei Maria da Penha (que inclui a 
garantia de proteção policial quando necessário, o encaminhamento da vítima para atendimento hospitalar e ao IML, e o envio 
do caso a juiz para concessão de medidas protetivas em até 48 horas). O candidato pode, ainda, salientar a importância do 
tratamento humanizado que deve ser dado à vítima no atendimento policial, tendo em vista a relação próxima entre vítima e 
agressor.  
 Na abordagem do item 3, o candidato deve apresentar medidas que podem ser implementadas pela polícia civil no 
combate às infrações de violência doméstica. Assim, é possível que indique o aumento de efetivo, com devida capacitação para 
lidar com a violência doméstica, e a ampliação do número de delegacias dedicadas a infrações desse tipo. Pode, ainda, 
mencionar campanhas institucionais de conscientização da população, a realização de palestras e cursos, entre outras medidas. 
Há diversas possibilidades de exemplos. Os que foram mencionados neste padrão de resposta não excluem outros. 
 
QUESITOS AVALIADOS 
 
Quesito 2.1 
0 – Não atendeu o aspecto. 
1 – Apenas mencionou exemplo ou causa de violência doméstica, sem ter conceituado o fenômeno; ou apenas apresentou um 
conceito insuficiente ou inconsistente de violência doméstica, sem ter abordado nenhum exemplo ou causa. 
2 – Conceituou corretamente violência doméstica, mas não deu exemplos nem causas para esse tipo de violência.  
3 – Conceituou corretamente violência doméstica e deu exemplos, mas não abordou nenhuma causa, ou abordou alguma causa, 
mas não deu nenhum exemplo. 
4 – Conceituou corretamente violência doméstica, deu exemplos e apresentou causas sociais e(ou) culturais. 
 

Quesito 2.2 
0 – Não fez nenhuma relação entre a atuação da polícia civil e o enfrentamento da violência doméstica. 
1 – Fez menção, de forma imprecisa ou sem desenvolvimento, a uma relação entre a atuação da polícia civil e o enfrentamento 
da violência doméstica, sem ter estabelecido formas de atuação nem vínculos entre a polícia civil e a legislação de proteção 
contra a violência doméstica. 
2 – Relacionou a atuação da polícia ao enfrentamento da violência doméstica, mas não forneceu exemplos nem formas de 
atuação relevantes. 
3 – Relacionou, de forma coerente, a atuação da polícia civil ao enfrentamento da violência doméstica, fornecendo exemplos 
e(ou) formas de atuação relevantes nesse sentido. 
 

Quesito 2.3 
0 – Não atendeu o aspecto. 
1 – Limitou-se a mencionar que podem ser tomadas medidas, sem exemplificar nem especificar nenhuma medida. 
2 – Deu exemplo de alguma medida que pode ser tomada, mas a explicou de forma insuficiente ou inconsistente. 
3 – Deu exemplo de alguma ação coerente e vinculada à atuação da polícia civil no combate à violência doméstica. 


