
GRADE DE CORREÇÃO 
NÍVEL SUPERIOR 

 

TEMA A SER DESENVOLVIDO A importância do trabalho de peritos criminais em tragédias 

que afetam a vida das populações e o meio ambiente. 

TESES A SE CONSIDERAR - O trabalho de peritos criminais em tragédias é importante. 

- Tragédias afetam a vida das populações e o meio 

ambiente. 

ABORDAGENS PLAUSÍVEIS DO 

TEMA  

 

 

 

 

- O candidato trata da importância do trabalho de peritos 

criminais em tragédias que afetam a vida das populações e 

o meio ambiente usando argumentos consistentes.  

- O candidato narra um (ou mais) episódio(s) relacionado(s) 

à importância do trabalho de peritos criminais em tragédias 

que afetam a vida das populações e o meio ambiente 

usando argumentos consistentes. 

CASOS EM QUE A ABORDAGEM 

DO TEMA ESTÁ PARCIALMENTE 

COMPROMETIDA 

- O candidato trata da importância do trabalho de peritos 

criminais em tragédias que afetam a vida das populações e 

o meio ambiente usando argumentos pouco consistentes. 

- O candidato trata da importância do trabalho de peritos 

criminais em tragédias que afetam apenas a vida das 

populações.  

- O candidato trata da importância do trabalho de peritos 

criminais em tragédias que afetam apenas o meio ambiente. 

- O candidato narra um (ou mais) episódio(s) sem deixar 

clara sua relação com a importância do trabalho de peritos 

criminais em tragédias que afetam a vida das populações e 

o meio ambiente. 

CASOS EM QUE A ABORDAGEM 

DO TEMA ESTÁ TOTALMENTE 

COMPROMETIDA 

- O candidato trata, de modo geral, do trabalho de peritos 

criminais em tragédias que afetam a vida das populações e 

o meio ambiente sem apontar sua importância. 

- O candidato narra um (ou mais) episódio(s) sem relacioná-

lo(s) à importância do trabalho de peritos criminais em 

tragédias que afetam a vida das populações e o meio 

ambiente. 

- O candidato trata do trabalho de peritos criminais apenas 

na resolução de crimes e não menciona a importância da 

atuação destes em tragédias que afetam a vida das 

populações e o meio ambiente.  

 


