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TEMA A SER DESENVOLVIDO  Medida(s) apropriada(s) ao combate do trabalho infantil em lixões. 
 

TESE A SE CONSIDERAR O sistema de oferta de bolsas é (ou não é) a medida mais apropriada ao 
combate do trabalho infantil em lixões. 
 

ABORDAGENS DO TEMA 
PLAUSÍVEIS 
 
 
 
 
 
 
 

- O candidato defende a tese de que o sistema de oferta de bolsas é a medida 
mais apropriada ao combate do trabalho infantil em lixões, justificando com 
argumentos consistentes seu posicionamento. 
 
- O candidato defende a tese de que o sistema de oferta de bolsas não é a 
medida mais apropriada ao combate do trabalho infantil em lixões,  
apresentando outra medida que considera mais apropriada, justificando seu 
posicionamento com argumentos consistentes. 
 
- O candidato defende a tese de que o sistema de oferta de bolsas poderia ser a 
medida mais apropriada ao combate do trabalho infantil em lixões, desde que 
fossem atendidos requisitos para seu funcionamento adequado. Em favor dessa 
tese, apresenta argumentos consistentes, bem como identifica os requisitos 
necessários.  
 
- O candidato considera que somente um conjunto de medidas pode combater o 
trabalho infantil em lixões, justificando seu posicionamento com argumentos 
consistentes e apresentando quais são as medidas. 
 

CASOS EM QUE A 
ABORDAGEM DO TEMA ESTÁ 
PARCIALMENTE 
COMPROMETIDA 

- O candidato defende a tese de que o sistema de oferta de bolsas não é a 
medida mais apropriada ao combate do trabalho infantil em lixões,  
apresentando outra medida que considera mais apropriada, justificando seu 
posicionamento com argumentos pouco consistentes. 
 
- O candidato apenas critica o sistema de bolsas sem apresentar outra medida 
que considere mais apropriada ao combate do trabalho infantil em lixões.   
 
- O candidato aponta uma medida que considera apropriada ao combate do 
trabalho infantil em lixões, mas não avalia o sistema de oferta de bolsas. 
- o candidato transcreve trechos do texto da prova relacionando-os a 
argumentos pouco consistentes. 
 

CASOS EM QUE A 
ABORDAGEM DO TEMA ESTÁ 
TOTALMENTE 
COMPROMETIDA 

- O candidato apenas critica a existência de lixões, sem considerar que, 
enquanto estes existirem, é preciso haver medidas para impedir o trabalho 
infantil nesses espaços. 
- O candidato apenas critica o trabalho infantil nos lixões. 
- O candidato apenas critica o trabalho infantil. 
- O candidato apenas transcreve ou parafraseia trechos do texto da prova. 
- O candidato trata de problemas sociais, de maneira geral, sem abordar  o 
combate do trabalho infantil em lixões. 
 

 


