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PADRÃO DE RESPOSTA 
 
 O candidato deve redigir um texto dissertativo em que aborde os aspectos propostos, acerca da remição de pena pela 

leitura, de maneira clara e coerente, empregando mecanismos de coesão textual. O candidato deve demonstrar conhecer a 

atualidade do tema da remição de pena pela leitura como forma de ressocialização, bem como discorrer sobre a importância da 

leitura como possibilidade de ampliação da visão de mundo do participante do projeto dentro do estabelecimento prisional. 

Para tanto, pode, por exemplo, mencionar a Jornada da Leitura no Cárcere, evento cuja primeira edição ocorreu em fevereiro 

de 2020, com apoio do CNJ, a fim de identificar, refletir e disseminar as boas práticas de leitura no sistema carcerário. Por fim, 

o candidato deve discorrer sobre possibilidades de projetos de leitura que podem ser implementados no sistema penitenciário 

brasileiro e os desafios para que projetos dessa natureza sejam colocados em prática. 

 

QUESITOS AVALIADOS 

Quesito 2.1 
0 – Não abordou o aspecto 1. 

1 – Abordou remição de pena em sentido geral, sem tratar especificamente da leitura e da ressocialização; ou 

      Tratou da ressocialização, e não cita a remição de pena pela leitura. 

2 – Abordou apenas a remição de pena pela leitura, sem tratar da ressocialização ou somente citar a ressocialização; ou  

      Tratou da ressocialização pela leitura, e apenas cita a remição de pena. 

3 – Abordou a remição de pena pela leitura e a relacionou à ressocialização, com indícios de autoria. 

 

Quesito 2.2 

0 – Não abordou o aspecto 2. 

1 – Limitou-se a abordar a importância da leitura em sentido geral, sem discorrer sobre ela no contexto prisional. 

2 – Abordou a importância da leitura no contexto prisional, mas não tratou explicitamente da sua relação com a reorganização 

da visão de mundo do detento. 

3 – Abordou a importância da leitura no contexto prisional e sua relação com a reorganização da visão de mundo do detento, 

com indícios de autoria. 

 

Quesito 2.3 

0 – Não abordou o aspecto 3. 

1 – Abordou somente sobre projeto(s) de leitura no contexto prisional, mas não discorreu sobre possibilidades nem sobre 

desafios de sua implementação no contexto prisional brasileiro; ou 

      Abordou somente  sobre possibilidades ou sobre desafios da implementação da leitura no contexto prisional brasileiro, mas 

não discorreu sobre projeto(s) de leitura no contexto prisional. 

2 – Abordou apenas possibilidades ou desafios da implementação de projetos de leitura no sistema prisional brasileiro. 

3 – Abordou tanto possibilidades quanto desafios da implementação de projetos de leitura no sistema prisional brasileiro, com 

indícios de autoria. 


