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PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve articular as ideias apresentadas na foto e nos textos 1, 2 e 3. Desse 

modo, deve relacionar a defesa dos Direitos Humanos no Brasil à disputa de narrativas que se 

constituíram publicamente, nas redes e nas ruas, a respeito do assassinato de Marielle Franco, 

envolvendo a produção de uma série de notícias falsas a respeito da vereadora. 

De um lado, defendeu-se a ideia da execução da vereadora, em função de sua atuação 

política como tentativa de silenciamento, desencorajamento e desmobilização dos defensores 

dos Direitos Humanos. De outro lado, reações de fundo depreciativo tentaram desacreditá-la 

com ataques à sua imagem e à sua reputação e, até mesmo, culpabilizá-la e relativizar o seu 

assassinato, acentuando que, no Brasil, a própria noção de defesa dos Direitos Humanos está 

em disputa e tem sido vista, por uma parcela da sociedade, de forma pejorativa. Tais aspectos 

revelam que a atuação política de Marielle Franco impactou consistentemente a compreensão 

das duas visões sobre seu assassinato, o que foi estimulado pela produção das notícias falsas a 

respeito de sua pessoa. 

A política, em uma sociedade democrática, se produz e se constitui no debate de 

opiniões e de ideias e na disputa legítima de interesses. A produção de notícias falsas ou 

manipuladas, sem compromisso com a realidade, influencia o debate público de forma 



negativa, independentemente de seu teor. Por essa razão, pode ser compreendida como um 

risco à democracia, pois o fenômeno emerge do interesse de alguns grupos em manipular a 

opinião dos cidadãos, enviesando o debate público sobre determinado tema. Tal manipulação 

é incompatível com sociedades democráticas. 

 

  



 

PADRÃO DE RESPOSTA 

Em seu texto, o estudante deve apresentar argumentos que sustentem a importância 

dos museus para a sociedade contemporânea, considerando três dos seguintes eixos 

argumentativos: 

1. Preservação de memória e políticas da identidade. A identidade de um povo depende da 

memória. Resguardar a memória de grupos sociais, como, por exemplo, a proteção das 

memórias dos povos tradicionais, indígenas e quilombolas, é condição indispensável para 

que possam ser reconhecidos em suas particularidades; os museus podem servir como 

referência para a sociedade em que estão inseridos. Espaços museológicos contribuem 

para o acesso e a democratização da memória. A cultura material pode ajudar a 

reconstituir trajetórias de grupos sociais. 

2. Educação e Cultura. Os museus oferecem acesso a informações, conhecimentos e bens 

culturais a públicos de diferentes esferas da vida social. São espaços que podem propiciar 

a ampliação do campo de percepção para a construção de outros entendimentos sobre o 

mundo. Por meio de exposições para a sociedade, podem oferecer ao público 



possibilidades diversas de se conhecer a história de grupos, de territórios, da natureza, de 

arte, a depender do tipo de acervo que coleciona. Desse modo, pode fomentar, por meio 

de atividades pedagógicas, educacionais ou mesmo de lazer, práticas reflexivas sobre o 

patrimônio cultural.  

3. Produção de pesquisas e de conhecimentos  

3.1. As informações sobre os diversos grupos sociais possibilitam produzir conhecimento 

sobre diferentes modos humanos de existir, recriar a própria história da humanidade 

e pensar diversos futuros possíveis.  

3.2. O acervo de museus preserva e disponibiliza material biológico, registros geológicos e 

informações catalogadas para realização de pesquisas. Nesse sentido, podem ser 

considerados espaços de preservação de patrimônio natural.  

3.3. O conhecimento exposto em museus é reflexo da pesquisa feita na instituição, que 

também é comunicada a outro público pelos artigos em periódicos científicos. 

4. Turismo e impacto cultural e econômico.  

A relação entre museu e atividades ligadas ao turismo, considerando o impacto cultural e 

econômico da região. Os visitantes integram a ida ao museu como parte de uma atividade 

turística, mas também cultural, na medida em que tomam conhecimento sobre a cultura e 

a história de determinados grupos, sociedades e países. 

  



 

PADRÃO DE RESPOSTA 

(a) O estudante deve caracterizar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a partir de uma das 

seguintes opções: i) como uma rede articulada de serviços de atenção à saúde, integrante do 

Sistema Único de Saúde (SUS), para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas; ii) por suas diretrizes, quais 

sejam, cuidado usuário-centrado, respeito aos direitos humanos, assistência multiprofissional, 

cuidado integral, dentre outros; iii) pela descrição dos equipamentos que a compõem, por 

exemplo, CAPS, CAPS AD, Centros de Convivência, entre outros. 

 Ainda no item (a), em relação ao tratamento do jovem, o estudante deve abordar um dos 

seguintes aspectos: i) o cuidado integral e assistência multiprofissional para tratar a 

dependência química e possíveis transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias 

psicoativas; ii) a descrição de procedimentos que podem ser oferecidos pelos equipamentos 

da RAPS: tratamento medicamentoso, tratamento psicológico, acompanhamento por 

assistência social, entre outros.  

(b) O estudante deve citar, ao menos, dois dos seguintes serviços que integram a RAPS: Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS); Unidade de Acolhimento (adulto e infanto-juvenil); Hospital-

Dia; Comunidade Terapêutica; Ambulatório Multiprofissional de Saúde Mental, Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), CeCCOs (Centros de Convivência e Cooperativa), CERSAM 

(Centro de Referência em Saúde Mental). 
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 (a) O estudante deve apresentar a descrição de uma estratégia que contemple um dos 

seguintes objetivos: i) romper com os estereótipos negativos, oferecendo protagonismo e 

visibilidade à população de rua; ii) fomentar a empatia entre a população geral e a população 

de rua.  

(b) O estudante deve apresentar uma estratégia de intervenção que contemple um dos 

seguintes objetivos: i) oferecer espaços de escuta para a população de rua, em que ela possa 

expor suas demandas e questões à equipe que conduz a intervenção, orientando os objetivos 

do trabalho; ii) promover habilidades profissionais, sociais ou o restabelecimento de vínculos; 

iii) promover criação de laços sociais entre os moradores de rua ou entre moradores de rua e 

população em geral.  

 



 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve elaborar um pequeno texto que apresente os principais itens de uma 

pesquisa científica, apontando: objetivo coerente com o texto base; quem serão os 

participantes e quais serão os critérios de inclusão; e os procedimentos de coleta de dados. 

Todos os elementos devem ser coerentes entre si para o apontamento de um cuidado ético na 

condução da pesquisa. 

 


