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CONCURSO PU ́BLICO DE ADMISSA ̃O AO CURSO DE HABILITAC ̧ÃO DE 
OFICIAIS CAPELÃES – CHOC DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO 
FEDERAL 
EDITAL N° 36/DGP – PMDF, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016. 
 
 

PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA DISCURSIVA 
 
 

Leia, com atenção, o texto a seguir. 
 
A morte no século 21 é vista como tabu, interdita, vergonhosa; por outro lado, o grande 

desenvolvimento da medicina permitiu a cura de várias doenças e um prolongamento da vida. Entretanto, 
este desenvolvimento pode levar a um impasse quando se trata de buscar a cura e salvar uma vida, com 
todo o empenho possível, em um contexto de missão impossível: manter uma vida na qual a morte já está 
presente. Esta atitude de tentar preservar a vida a todo custo é responsável por um dos maiores temores 
do ser humano na atualidade, que é o de ter a sua vida mantida às custas de muito sofrimento, solitário em 
uma UTI, ou quarto de hospital, tendo por companhia apenas tubos e máquinas. É nesse contexto que 
surge a questão: é possível escolher a forma de morrer? Observa-se o desenvolvimento de um movimento 
que busca a dignidade no processo de morrer, que não é o apressamento da morte, a eutanásia, nem o 
prolongamento do processo de morrer com intenso sofrimento, a distanásia. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pusp/v14n2/a08v14n2.pdf.>. Acesso em: 2 mar. 2017, com adaptações. 
 
Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto 

dissertativo e (ou) descritivo com o tema “Eutanásia: é possível decidir a hora certa de morrer”, abordando 
necessariamente os seguintes tópicos: 

 
a) o direito de decidir sobre sua própria morte; 
b) questões éticas sobre a morte; 
c) homicídio ou fim de um sofrimento; e, 
d) possível legalização da eutanásia no Brasil. 
 
 

Padrão de resposta ou resultado esperado (gabarito prévio): 
 
Em relação ao Tema/Texto (TX), foram levados em consideração a adequação ao tema, a 

organização textual e o domínio da norma culta da língua escrita. Espera-se que o candidato apresente uma 
adequada problematização referente ao tema, trazendo uma argumentação pautada em provas e não 
apenas em concepções subjetivas. 

O candidato deverá compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas de 
conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo. 
Caberá ao candidato selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e 
argumentos em defesa de um ponto de vista. 

O candidato deverá demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a 
construção da argumentação. 
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O candidato deve elaborar uma proposta resolutiva acerca da legalização da eutanásia no Brasil, 
trazendo argumentos contra ou a favor dessa legislação, demonstrando contudo, respeito aos valores 
humanos e considerando a diversidade sociocultural. 
 
 
 Brasília-DF, 11 de maio de 2017. 
 
 
 

Coordenação Pedagógica 
Instituto Americano de Desenvolvimento-IADES 


