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NOME DO CANDIDATO: JONATTHAN ALVES FAGUNDES 
SITUAÇÃO: INDEFERIDO 
MOTIVO:  
Quanto à atribuição dos pontos para correção das questões da prova prática encontra-se publicado nos critérios 
de avaliação, conforme quadro abaixo publicado nas orientações:  
ORIENTAÇÕES PARA A PROVA PRÁTICA DO EDITAL Nº 6/2018 - TÉCNICO EM AGRIMENSURA.  

Critérios de avaliação Pontuação 

Operações básicas com o equipamento 4,00 

Condução da atividade 4,00 

Representação gráfica da atividade 2,00 

Sobre a publicação do espelho de distribuição e avaliação dos pontos de cada item dos critérios de avaliação, 
cabe a banca avaliadora não publicar, pois a publicação do mesmo iria antecipar o conteúdo de cada uma das 
questões e principalmente a sua resolução. Os subitens dos critérios de avaliação são inerentes ao 
conhecimento técnico básico de cada um dos itens. 
As questões foram elaboradas em ordem cronológica e o tempo para a realização das questões foi previamente 
fornecido antes do início da prova prática tendo o candidato assinado tais orientações. Quanto ao peso de cada 
questão fica claro que é a média aritmética das questões conforme item 20 das orientações para prova prática, 
publicado anteriormente a realização da prova prática, caso contrário seria fornecido o peso das questões. 
De acordo com a ABNT (NBR 13133, 1994, p.2) o CROQUI é um “esboço gráfico sem escala, em breves traços 
que facilitam a identificação de detalhes”. O CROQUI é a “REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA ATIVIDADE” na 
Questão 1 seguindo os critérios de avaliação. O CROQUI serve para orientação e compreensão da prática, 
podendo o CROQUI ser realizado a mão livre contendo informações mínimas para o desenvolvimento, condução 
da atividade e possibilitando a compreensão por parte da banca examinadora. Durante a execução de um 
levantamento topográfico é importante elaborar um croqui da área que está sendo levantada, associando um 
nome ou número a cada feição ou ponto levantado, e a mesma indicação deve ser utilizada na caderneta de 
campo. Isto visa facilitar a elaboração do desenho final. Segundo Veiga et al. (2012, pg 235) “...O desenho da 
área levantada será efetuado a partir dos dados medidos e do CROQUI elaborado em campo. Durante a etapa 
do desenho este CROQUI desempenha papel fundamental, pois é por meio dele que se saberão quais pontos 
serão unidos e o que representam.” 
No item 14 das ORIENTAÇÕES PARA A PROVA PRÁTICA DO EDITAL Nº 6/2018 - TÉCNICO EM 
AGRIMENSURA prevê explicitamente que poderá ser solicitado que o levantamento seja impresso. No 
enunciado da Questão 2 está explicito que: “O desenho deverá ser impresso em escala compatível com o 
formato da folha A4”, “Em um quadro, na mesma folha que o desenho será impresso...” e que “Deverão constar 
na representação gráfica impressa os seguintes itens:”. Sendo assim a não representação gráfica impressa 
impossibilita a avaliação da questão. A versão impressa da representação gráfica conforme solicitado na 
Questão 2 garante a inviolabilidade e integridade da avaliação.  
 

Em 16/07/2018. 


