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Tema: O que o povo quer da polícia? 
 
 

Texto Original 
1 Correção Estrutural 
2 Clareza e Aperfeiçoamento Textual 
3 Sugestão de Texto Alternativo 
 
 
Em que pese a segurança pública estar em apuros, a crítica de muitos clientes – sociedade – baseia-se na 

atuação dos policiais no Brasil. As críticas abrangem: a corrupção; o uso desproporcional da força e a 

impunidade dos policiais. O Estado conhece das reclamações, contudo, identifica que tais críticas são reflexo de 

um contexto de deveres que lhe são atribuídos. 

 

 

Em que pese a segurança pública estar em apuros, a crítica de muitos clientes – sociedade – baseia-se na 

atuação dos policiais no Brasil. As críticas abrangem: a corrupção; o uso desproporcional da força e a 

impunidade dos policiais. O Estado conhece das reclamações, contudo, identifica que tais críticas são reflexo de 

um contexto de deveres que lhe são atribuídos. 

 

 

Em que pese o estado deplorável da segurança pública, a crítica de muitos clientes – como a sociedade e o 

sistema judiciário – baseia-se na atuação dos policiais no Brasil. As críticas abrangem desde a corrupção, 

passam pelo uso desproporcional da força e culminam na impunidade dos policiais. O Estado conhece os 

problemas, contudo, identifica que tais críticas são reflexo de um contexto de deveres que lhe são atribuídos. 

 

 

A segurança pública encontra-se em estado crítico, suportando a queixa de muitos setores da sociedade; estes 

concentram suas reclamações sobre alguns temas bem definidos: a corrupção policial, o uso desproporcional 

da força pelas autoridades e a impunidade dos agentes de segurança. O Estado está a par de tais questões, mas 

considera que as críticas são consequência natural de suas obrigações e atos naturais. 

 

Comment [01]: O uso deste travessão 
está inadequado aqui. Deve-se  pensar no 
travessão (e no parênteses) como tendo a 
mesma função: eles ajudam a destacar 
uma informação extra ou adicional que 
aparece no meio de uma frase, separando-
a dos elementos que vêm antes e depois. 
Na sugestão de texto em verde mostro 
como resolver isso. 

Comment [02]: Este uso de ponto e 
vírgula também está inadequado. O ponto 
e vírgula pode ser usado em listas extensas 
de itens ou de argumentos, algo que 
dificilmente ocorrerá em uma redação de 
concurso. O ponto é vírgula também pode 
ser utilizado como uma pausa no meio de 
uma frase mais longa, digamos de 3 linhas, 
quando se quer introduzir uma pausa mais 
forte mas ainda não foi concluída a ideia ou 
argumento.  

Comment [03]: Na sugestão, o uso de 
ponto e vírgula e, mais adiante, dois 
pontos. São formas possíveis de introduzir 
pausar na frase varia a estrutura. 


