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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO
Espera-se que, em relação ao primeiro item (“O problema social das drogas ilícitas no mundo
contemporâneo”), o candidato aponte as drogas como um grave problema social da contemporaneidade. Sem
distinção de classes sociais e presente em todas elas, o uso de drogas ilícitas instalou-se no interior das
sociedades, e é, sob muitos aspectos, elemento fundamental para a desestruturação familiar e para a
exacerbação da violência. Além disso, contribui decisivamente para o adensamento do crime organizado, cuja
atuação, cada vez mais, ocorre em escala global.
No que concerne ao segundo item (“O fracasso da política antidrogas militarizada”), espera-se que o
candidato pondere, por exemplo, que o custo do combate às drogas é elevado, seja no que se refere a vidas
humanas, seja no que se refere ao dinheiro nele aplicado. Em suma, pode-se afirmar que, se determinados
instrumentos utilizados por cinco décadas não apresentaram resultados, esses métodos são ineficazes, o que leva
à reflexão sobre a conveniência de substituí-los.
Por fim, em relação ao terceiro item (“Alternativas à atual política antidrogas”), espera-se que o candidato
alegue que estão em marcha atitudes que podem ser uma alternativa interessante à atual política antidrogas
militarizada, por exemplo, a rejeição à pulverização pura e simples dos campos de cultivo de coca, planta da qual
é feita a cocaína; a permissão para o cultivo de pequenas plantações de coca; a plantação de maconha para fins
medicinais e, sobretudo, ação de lideranças políticas (no Brasil, com destaque para o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso), que defendem a descriminalização do uso da maconha, a qual distingue claramente o usuário
e o traficante.

