
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N° 01/2018/SEAD-DETRAN/PA 

GRADE DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

TEMA A SER DESENVOLVIDO Os prejuízos ao meio ambiente causados pela 
emissão de CO2 por veículos automotores. 

TESES A SE CONSIDERAR - O CO2 emitido por veículos automotores causa 
prejuízos ao meio ambiente. 

- É possível tomar medidas que minimizem os 
prejuízos que a emissão CO2 causa à natureza. 

ABORDAGENS PLAUSÍVEIS 
DO TEMA  

 

 

 

 

- O candidato aponta um ou mais aspectos que 
considera como prejuízos causados ao meio 
ambiente pela emissão de CO2 por veículos 
automotores usando argumentos consistentes e 
indica uma ou mais medidas que podem ser 
tomadas para minimizar tais prejuízos.  

- O candidato narra um episódio relacionado a 
prejuízo(s) causado(s) ao meio ambiente pela 
emissão de CO2 por veículos automotores e indica 
uma ou mais medidas que podem ser tomadas 
para minimizar tais prejuízos. 

CASOS EM QUE A 
ABORDAGEM DO TEMA ESTÁ 
PARCIALMENTE 
COMPROMETIDA 

- O candidato aponta um ou mais aspectos que 
considera como prejuízos causados ao meio 
ambiente pela emissão de CO2 por veículos 
automotores usando argumentos pouco 
consistentes e indica uma ou mais medidas que 
podem ser tomadas para minimizar tais prejuízos. 

- O candidato não aponta um ou mais aspectos 
que considera como prejuízos causados ao meio 
ambiente pela emissão de CO2 por veículos 
automotores e indica uma ou mais medidas que 
podem ser tomadas para minimizar tais prejuízos. 

- O candidato aponta um ou mais aspectos que 
considera como prejuízos causados ao meio 
ambiente pela emissão de CO2 por veículos 



automotores e não indica uma ou mais medidas 
que podem ser tomadas para minimizar tais 
prejuízos. 

O candidato narra episódio(s) relacionado(s), de 
modo geral, a prejuízo(s) causado(s) ao meio 
ambiente pela emissão de CO2 por veículos 
automotores e não indica, no desenvolvimento da 
narrativa, medidas para minimizar tal/tais 
prejuízo(s). 

CASOS EM QUE A 
ABORDAGEM DO TEMA ESTÁ 
TOTALMENTE 
COMPROMETIDA 

- O candidato aponta aspecto(s) que considera 
como prejuízo(s) causado(s) ao meio ambiente 
sem relacioná-lo(s) com a emissão de CO2 por 
veículos automotores. 

- O candidato indica medida(s) que pode(m) ser 
tomada(s) para minimizar prejuízos ao meio 
ambiente sem relacioná-la(s) com a emissão de 
CO2 por veículos automotores. 

- O candidato narra um episódio relacionado a 
prejuízos ao meio ambiente, sem relacioná-lo à 
emissão de CO2 por veículos automotores. 

 

 


