
Resposta da Banca: 
 

RESPOSTA 1ª QUESTÃO: 
O Candidato não efetuou a questão conforme definido na prova impressa e exposta aos 
candidatos de maneira isonômica, considerando ainda as máquinas operatrizes 
disponibilizadas e a madeira única, em forma e densidade, para todos os candidatos. 

 

Situação da questão 01: Questão mantida sem alteração de gabarito. 
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Resposta da Banca: 
 

RESPOSTA 2ª QUESTÃO: 
O Candidato recebeu outra peça equivalente para efetuar a questão. 
Os aspectos avaliados na questão foram idênticos a todas as questões: 

a)Precisão no corte; b) Precisão no dimensionamento; c) qualidade no acabamento. 

Situação da questão 02: Questão mantida sem alteração de gabarito. 
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Resposta da Banca: 
 

RESPOSTA 4ª QUESTÃO: 
Os aspectos avaliados na questão foram idênticos a todas as questões: 

a)Precisão no corte; b) Precisão no dimensionamento; c) qualidade no acabamento. 

Situação da questão 04: Questão mantida sem alteração de gabarito. 
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Resposta da Banca: 
RESPOSTA 1 

A madeira utilizada no concurso foi desmembrada de uma mesma peça, dividida em diversas 
peças menores e distribuídas 10 peças para cada candidato. Todos receberam peças iguais, em 
tamanho e quantidade, sendo pedido um resultado em que foram levadas em consideração todas 
as consequências referentes ao tipo de madeira utilizada. Logo, houve isonomia com os 
candidatos e as circunstâncias iguais para todos. 
RESPOSTA 2 

A avaliação de cada candidato adotou critério isonômico. A precisão do encaixe entre peças 
encontra-se no resultado dos exames visual e manual, devidamente filmado, sendo que aquele 
mais preciso, com peças bem ajustadas, terá melhor avaliação. O acabamento é percebido na 
menor rugosidade obtida ao toque e no exame visual. Sendo que, a mesma madeira e as mesmas 
máquinas foram igualmente utilizadas por todos os candidatos. As medidas do resultado final 
estavam definidas pelo desenho fornecido aos candidatos, com as proporções indicadas nas cotas 
dos desenhos. 
Os critérios de avaliação, portanto, são os de precisão nos encaixes, medidas corretas na 
reprodução da peça em relação ao desenho fornecido e acabamento sem rugosidades. 
RESPOSTA 3 
As notas finais representam a média aritmética das notas dos avaliadores, levadas à segunda casa 
decimal, permitindo maior rigor de diferença entre as notas dos candidatos. 
O edital do concurso prevê ser a banca soberana em sua decisão majoritária. 
RESPOSTA 4 
As peças foram filmadas nas mãos dos candidatos, na hora de entrega à banca. Portanto, o filme 
demonstra a realidade das tarefas efetuadas e requeridas na questão. Posteriormente, foram 
avaliadas na mesa de trabalho, local de execução das peças. 
RESPOSTA 5 

Todos os candidatos, sem exceção, usufruíram das mesmas condições locais de conforto e 
dificuldade, pois estavam no mesmo ambiente com as mesmas máquinas, com madeira idêntica, e 
cada candidato tinha a liberdade de levar as ferramentas individuais que quisesse, conforme 
esclarecido no edital. 
As máquinas utilizadas são aquelas fornecidas pela universidade, em que o vencedor do pleito irá 
operar, e estão lá postas em perfeito estado para as tarefas. Sendo optativo o seu uso. 
Foi mantida a ISONOMIA entre os candidatos, conforme os princípios elencados na Constituição 
Federal Brasileira de 1988. 
Situação da questão 01: Questão mantida sem alteração de gabarito. 
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Resposta da Banca: 
RESPOSTA 1 

A madeira utilizada no concurso foi desmembrada de uma mesma peça, dividida em diversas 
peças menores e distribuídas 10 peças para cada candidato. Todos receberam peças iguais, em 
tamanho e quantidade, sendo pedido um resultado em que foram levadas em consideração todas 
as consequências referentes ao tipo de madeira utilizada. Logo, houve isonomia com os 
candidatos e as circunstâncias iguais para todos. 
RESPOSTA 2 

A avaliação de cada candidato adotou critério isonômico. A precisão do encaixe entre peças 
encontra-se no resultado dos exames visual e manual, devidamente filmado, sendo que aquele 
mais preciso, com peças bem ajustadas, terá melhor avaliação. O acabamento é percebido na 
menor rugosidade obtida ao toque e no exame visual. Sendo que, a mesma madeira e as mesmas 
máquinas foram igualmente utilizadas por todos os candidatos. As medidas do resultado final 
estavam definidas pelo desenho fornecido aos candidatos, com as proporções indicadas nas cotas 
dos desenhos. 
Os critérios de avaliação, portanto, são os de precisão nos encaixes, medidas corretas na 
reprodução da peça em relação ao desenho fornecido e acabamento sem rugosidades. 
RESPOSTA 3 
As notas finais representam a média aritmética das notas dos avaliadores, levadas à segunda casa 
decimal, permitindo maior rigor de diferença entre as notas dos candidatos. 
O edital do concurso prevê ser a banca soberana em sua decisão majoritária. 
RESPOSTA 4 
As peças foram filmadas nas mãos dos candidatos, na hora de entrega à banca. Portanto, o filme 
demonstra a realidade das tarefas efetuadas e requeridas na questão. Posteriormente, foram 
avaliadas na mesa de trabalho, local de execução das peças. 
RESPOSTA 5 

Todos os candidatos, sem exceção, usufruíram das mesmas condições locais de conforto e 
dificuldade, pois estavam no mesmo ambiente com as mesmas máquinas, com madeira idêntica, e 
cada candidato tinha a liberdade de levar as ferramentas individuais que quisesse, conforme 
esclarecido no edital. 
As máquinas utilizadas são aquelas fornecidas pela universidade, em que o vencedor do pleito irá 
operar, e estão lá postas em perfeito estado para as tarefas. Sendo optativo o seu uso. 
Foi mantida a ISONOMIA entre os candidatos, conforme os princípios elencados na Constituição 
Federal Brasileira de 1988. 
Situação da questão 02: Questão mantida sem alteração de gabarito. 
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Resposta da Banca: 
RESPOSTA 1 

A madeira utilizada no concurso foi desmembrada de uma mesma peça, dividida em diversas 
peças menores e distribuídas 10 peças para cada candidato. Todos receberam peças iguais, em 
tamanho e quantidade, sendo pedido um resultado em que foram levadas em consideração todas 
as consequências referentes ao tipo de madeira utilizada. Logo, houve isonomia com os 
candidatos e as circunstâncias iguais para todos. 
RESPOSTA 2 

A avaliação de cada candidato adotou critério isonômico. A precisão do encaixe entre peças 
encontra-se no resultado dos exames visual e manual, devidamente filmado, sendo que aquele 
mais preciso, com peças bem ajustadas, terá melhor avaliação. O acabamento é percebido na 
menor rugosidade obtida ao toque e no exame visual. Sendo que, a mesma madeira e as mesmas 
máquinas foram igualmente utilizadas por todos os candidatos. As medidas do resultado final 
estavam definidas pelo desenho fornecido aos candidatos, com as proporções indicadas nas cotas 
dos desenhos. 
Os critérios de avaliação, portanto, são os de precisão nos encaixes, medidas corretas na 
reprodução da peça em relação ao desenho fornecido e acabamento sem rugosidades. 
RESPOSTA 3 
As notas finais representam a média aritmética das notas dos avaliadores, levadas à segunda casa 
decimal, permitindo maior rigor de diferença entre as notas dos candidatos. 
O edital do concurso prevê ser a banca soberana em sua decisão majoritária. 
RESPOSTA 4 
As peças foram filmadas nas mãos dos candidatos, na hora de entrega à banca. Portanto, o filme 
demonstra a realidade das tarefas efetuadas e requeridas na questão. Posteriormente, foram 
avaliadas na mesa de trabalho, local de execução das peças. 
RESPOSTA 5 

Todos os candidatos, sem exceção, usufruíram das mesmas condições locais de conforto e 
dificuldade, pois estavam no mesmo ambiente com as mesmas máquinas, com madeira idêntica, e 
cada candidato tinha a liberdade de levar as ferramentas individuais que quisesse, conforme 
esclarecido no edital. 
As máquinas utilizadas são aquelas fornecidas pela universidade, em que o vencedor do pleito irá 
operar, e estão lá postas em perfeito estado para as tarefas. Sendo optativo o seu uso. 
Foi mantida a ISONOMIA entre os candidatos, conforme os princípios elencados na Constituição 
Federal Brasileira de 1988. 
Situação da questão 03: Questão mantida sem alteração de gabarito. 
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Resposta da Banca: 
RESPOSTA 1 

A madeira utilizada no concurso foi desmembrada de uma mesma peça, dividida em diversas 
peças menores e distribuídas 10 peças para cada candidato. Todos receberam peças iguais, em 
tamanho e quantidade, sendo pedido um resultado em que foram levadas em consideração todas 
as consequências referentes ao tipo de madeira utilizada. Logo, houve isonomia com os 
candidatos e as circunstâncias iguais para todos. 
RESPOSTA 2 

A avaliação de cada candidato adotou critério isonômico. A precisão do encaixe entre peças 
encontra-se no resultado dos exames visual e manual, devidamente filmado, sendo que aquele 
mais preciso, com peças bem ajustadas, terá melhor avaliação. O acabamento é percebido na 
menor rugosidade obtida ao toque e no exame visual. Sendo que, a mesma madeira e as mesmas 
máquinas foram igualmente utilizadas por todos os candidatos. As medidas do resultado final 
estavam definidas pelo desenho fornecido aos candidatos, com as proporções indicadas nas cotas 
dos desenhos. 
Os critérios de avaliação, portanto, são os de precisão nos encaixes, medidas corretas na 
reprodução da peça em relação ao desenho fornecido e acabamento sem rugosidades. 
RESPOSTA 3 
As notas finais representam a média aritmética das notas dos avaliadores, levadas à segunda casa 
decimal, permitindo maior rigor de diferença entre as notas dos candidatos. 
O edital do concurso prevê ser a banca soberana em sua decisão majoritária. 
RESPOSTA 4 
As peças foram filmadas nas mãos dos candidatos, na hora de entrega à banca. Portanto, o filme 
demonstra a realidade das tarefas efetuadas e requeridas na questão. Posteriormente, foram 
avaliadas na mesa de trabalho, local de execução das peças. 
RESPOSTA 5 

Todos os candidatos, sem exceção, usufruíram das mesmas condições locais de conforto e 
dificuldade, pois estavam no mesmo ambiente com as mesmas máquinas, com madeira idêntica, e 
cada candidato tinha a liberdade de levar as ferramentas individuais que quisesse, conforme 
esclarecido no edital. 
As máquinas utilizadas são aquelas fornecidas pela universidade, em que o vencedor do pleito irá 
operar, e estão lá postas em perfeito estado para as tarefas. Sendo optativo o seu uso. 
Foi mantida a ISONOMIA entre os candidatos, conforme os princípios elencados na Constituição 
Federal Brasileira de 1988. 
Situação da questão 04: Questão mantida sem alteração de gabarito. 
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Resposta da Banca: 
RESPOSTA 1 

A madeira utilizada no concurso foi desmembrada de uma mesma peça, dividida em diversas 
peças menores e distribuídas 10 peças para cada candidato. Todos receberam peças iguais, em 
tamanho e quantidade, sendo pedido um resultado em que foram levadas em consideração todas 
as consequências referentes ao tipo de madeira utilizada. Logo, houve isonomia com os 
candidatos e as circunstâncias iguais para todos. 
RESPOSTA 2 

A avaliação de cada candidato adotou critério isonômico. A precisão do encaixe entre peças 
encontra-se no resultado dos exames visual e manual, devidamente filmado, sendo que aquele 
mais preciso, com peças bem ajustadas, terá melhor avaliação. O acabamento é percebido na 
menor rugosidade obtida ao toque e no exame visual. Sendo que, a mesma madeira e as mesmas 
máquinas foram igualmente utilizadas por todos os candidatos. As medidas do resultado final 
estavam definidas pelo desenho fornecido aos candidatos, com as proporções indicadas nas cotas 
dos desenhos. 
Os critérios de avaliação, portanto, são os de precisão nos encaixes, medidas corretas na 
reprodução da peça em relação ao desenho fornecido e acabamento sem rugosidades. 
RESPOSTA 3 
As notas finais representam a média aritmética das notas dos avaliadores, levadas à segunda casa 
decimal, permitindo maior rigor de diferença entre as notas dos candidatos. 
O edital do concurso prevê ser a banca soberana em sua decisão majoritária. 
RESPOSTA 4 
As peças foram filmadas nas mãos dos candidatos, na hora de entrega à banca. Portanto, o filme 
demonstra a realidade das tarefas efetuadas e requeridas na questão. Posteriormente, foram 
avaliadas na mesa de trabalho, local de execução das peças. 
RESPOSTA 5 

Todos os candidatos, sem exceção, usufruíram das mesmas condições locais de conforto e 
dificuldade, pois estavam no mesmo ambiente com as mesmas máquinas, com madeira idêntica, e 
cada candidato tinha a liberdade de levar as ferramentas individuais que quisesse, conforme 
esclarecido no edital. 
As máquinas utilizadas são aquelas fornecidas pela universidade, em que o vencedor do pleito irá 
operar, e estão lá postas em perfeito estado para as tarefas. Sendo optativo o seu uso. 
Foi mantida a ISONOMIA entre os candidatos, conforme os princípios elencados na Constituição 
Federal Brasileira de 1988. 
Situação da questão 05: Questão mantida sem alteração de gabarito. 
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Resposta da Banca: 
RESPOSTA 1 

A madeira utilizada no concurso foi desmembrada de uma mesma peça, dividida em diversas 
peças menores e distribuídas 10 peças para cada candidato. Todos receberam peças iguais, em 
tamanho e quantidade, sendo pedido um resultado em que foram levadas em consideração todas 
as consequências referentes ao tipo de madeira utilizada. Logo, houve isonomia com os 
candidatos e as circunstâncias iguais para todos. 
RESPOSTA 2 

A avaliação de cada candidato adotou critério isonômico. A precisão do encaixe entre peças 
encontra-se no resultado dos exames visual e manual, devidamente filmado, sendo que aquele 
mais preciso, com peças bem ajustadas, terá melhor avaliação. O acabamento é percebido na 
menor rugosidade obtida ao toque e no exame visual. Sendo que, a mesma madeira e as mesmas 
máquinas foram igualmente utilizadas por todos os candidatos. As medidas do resultado final 
estavam definidas pelo desenho fornecido aos candidatos, com as proporções indicadas nas cotas 
dos desenhos. 
Os critérios de avaliação, portanto, são os de precisão nos encaixes, medidas corretas na 
reprodução da peça em relação ao desenho fornecido e acabamento sem rugosidades. 
RESPOSTA 3 
As notas finais representam a média aritmética das notas dos avaliadores, levadas à segunda casa 
decimal, permitindo maior rigor de diferença entre as notas dos candidatos. 
O edital do concurso prevê ser a banca soberana em sua decisão majoritária. 
RESPOSTA 4 
As peças foram filmadas nas mãos dos candidatos, na hora de entrega à banca. Portanto, o filme 
demonstra a realidade das tarefas efetuadas e requeridas na questão. Posteriormente, foram 
avaliadas na mesa de trabalho, local de execução das peças. 
RESPOSTA 5 

Todos os candidatos, sem exceção, usufruíram das mesmas condições locais de conforto e 
dificuldade, pois estavam no mesmo ambiente com as mesmas máquinas, com madeira idêntica, e 
cada candidato tinha a liberdade de levar as ferramentas individuais que quisesse, conforme 
esclarecido no edital. 
As máquinas utilizadas são aquelas fornecidas pela universidade, em que o vencedor do pleito irá 
operar, e estão lá postas em perfeito estado para as tarefas. Sendo optativo o seu uso. 
Foi mantida a ISONOMIA entre os candidatos, conforme os princípios elencados na Constituição 
Federal Brasileira de 1988. 

 

Situação da questão 01: Questão mantida sem alteração de gabarito. 



Situação da questão 02: Questão mantida sem alteração de gabarito. 
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Resposta da Banca: 
RESPOSTA 1 

A madeira utilizada no concurso foi desmembrada de uma mesma peça, dividida em diversas 
peças menores e distribuídas 10 peças para cada candidato. Todos receberam peças iguais, em 
tamanho e quantidade, sendo pedido um resultado em que foram levadas em consideração todas 
as consequências referentes ao tipo de madeira utilizada. Logo, houve isonomia com os 
candidatos e as circunstâncias iguais para todos. 
RESPOSTA 2 

A avaliação de cada candidato adotou critério isonômico. A precisão do encaixe entre peças 
encontra-se no resultado dos exames visual e manual, devidamente filmado, sendo que aquele 
mais preciso, com peças bem ajustadas, terá melhor avaliação. O acabamento é percebido na 
menor rugosidade obtida ao toque e no exame visual. Sendo que, a mesma madeira e as mesmas 
máquinas foram igualmente utilizadas por todos os candidatos. As medidas do resultado final 
estavam definidas pelo desenho fornecido aos candidatos, com as proporções indicadas nas cotas 
dos desenhos. 
Os critérios de avaliação, portanto, são os de precisão nos encaixes, medidas corretas na 
reprodução da peça em relação ao desenho fornecido e acabamento sem rugosidades. 
RESPOSTA 3 

As notas finais representam a média aritmética das notas dos avaliadores, levadas à segunda casa 
decimal, permitindo maior rigor de diferença entre as notas dos candidatos. 
O edital do concurso prevê ser a banca soberana em sua decisão majoritária. 
RESPOSTA 4 
As peças foram filmadas nas mãos dos candidatos, na hora de entrega à banca. Portanto, o filme 
demonstra a realidade das tarefas efetuadas e requeridas na questão. Posteriormente, foram 
avaliadas na mesa de trabalho, local de execução das peças. 
RESPOSTA 5 

Todos os candidatos, sem exceção, usufruíram das mesmas condições locais de conforto e 
dificuldade, pois estavam no mesmo ambiente com as mesmas máquinas, com madeira idêntica, e 
cada candidato tinha a liberdade de levar as ferramentas individuais que quisesse, conforme 
esclarecido no edital. 
As máquinas utilizadas são aquelas fornecidas pela universidade, em que o vencedor do pleito irá 
operar, e estão lá postas em perfeito estado para as tarefas. Sendo optativo o seu uso. 
Foi mantida a ISONOMIA entre os candidatos, conforme os princípios elencados na Constituição 
Federal Brasileira de 1988. 
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Resposta da Banca: 
RESPOSTA 1 

A madeira utilizada no concurso foi desmembrada de uma mesma peça, dividida em diversas 
peças menores e distribuídas 10 peças para cada candidato. Todos receberam peças iguais, em 
tamanho e quantidade, sendo pedido um resultado em que foram levadas em consideração todas 
as consequências referentes ao tipo de madeira utilizada. Logo, houve isonomia com os 
candidatos e as circunstâncias iguais para todos. 
RESPOSTA 2 

A avaliação de cada candidato adotou critério isonômico. A precisão do encaixe entre peças 
encontra-se no resultado dos exames visual e manual, devidamente filmado, sendo que aquele 
mais preciso, com peças bem ajustadas, terá melhor avaliação. O acabamento é percebido na 
menor rugosidade obtida ao toque e no exame visual. Sendo que, a mesma madeira e as mesmas 
máquinas foram igualmente utilizadas por todos os candidatos. As medidas do resultado final 
estavam definidas pelo desenho fornecido aos candidatos, com as proporções indicadas nas cotas 
dos desenhos. 
Os critérios de avaliação, portanto, são os de precisão nos encaixes, medidas corretas na 
reprodução da peça em relação ao desenho fornecido e acabamento sem rugosidades. 
RESPOSTA 3 
As notas finais representam a média aritmética das notas dos avaliadores, levadas à segunda casa 
decimal, permitindo maior rigor de diferença entre as notas dos candidatos. 
O edital do concurso prevê ser a banca soberana em sua decisão majoritária. 
RESPOSTA 4 
As peças foram filmadas nas mãos dos candidatos, na hora de entrega à banca. Portanto, o filme 
demonstra a realidade das tarefas efetuadas e requeridas na questão. Posteriormente, foram 
avaliadas na mesa de trabalho, local de execução das peças. 
RESPOSTA 5 

Todos os candidatos, sem exceção, usufruíram das mesmas condições locais de conforto e 
dificuldade, pois estavam no mesmo ambiente com as mesmas máquinas, com madeira idêntica, e 
cada candidato tinha a liberdade de levar as ferramentas individuais que quisesse, conforme 
esclarecido no edital. 
As máquinas utilizadas são aquelas fornecidas pela universidade, em que o vencedor do pleito irá 
operar, e estão lá postas em perfeito estado para as tarefas. Sendo optativo o seu uso. 
Foi mantida a ISONOMIA entre os candidatos, conforme os princípios elencados na Constituição 
Federal Brasileira de 1988. 

 

Situação da questão 03: Questão mantida sem alteração de gabarito. 
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Resposta da Banca: 
RESPOSTA 1 

A madeira utilizada no concurso foi desmembrada de uma mesma peça, dividida em diversas 
peças menores e distribuídas 10 peças para cada candidato. Todos receberam peças iguais, em 
tamanho e quantidade, sendo pedido um resultado em que foram levadas em consideração todas 
as consequências referentes ao tipo de madeira utilizada. Logo, houve isonomia com os 
candidatos e as circunstâncias iguais para todos. 
RESPOSTA 2 

A avaliação de cada candidato adotou critério isonômico. A precisão do encaixe entre peças 
encontra-se no resultado dos exames visual e manual, devidamente filmado, sendo que aquele 
mais preciso, com peças bem ajustadas, terá melhor avaliação. O acabamento é percebido na 
menor rugosidade obtida ao toque e no exame visual. Sendo que, a mesma madeira e as mesmas 
máquinas foram igualmente utilizadas por todos os candidatos. As medidas do resultado final 
estavam definidas pelo desenho fornecido aos candidatos, com as proporções indicadas nas cotas 
dos desenhos. 
Os critérios de avaliação, portanto, são os de precisão nos encaixes, medidas corretas na 
reprodução da peça em relação ao desenho fornecido e acabamento sem rugosidades. 
RESPOSTA 3 
As notas finais representam a média aritmética das notas dos avaliadores, levadas à segunda casa 
decimal, permitindo maior rigor de diferença entre as notas dos candidatos. 
O edital do concurso prevê ser a banca soberana em sua decisão majoritária. 
RESPOSTA 4 
As peças foram filmadas nas mãos dos candidatos, na hora de entrega à banca. Portanto, o filme 
demonstra a realidade das tarefas efetuadas e requeridas na questão. Posteriormente, foram 
avaliadas na mesa de trabalho, local de execução das peças. 
RESPOSTA 5 

Todos os candidatos, sem exceção, usufruíram das mesmas condições locais de conforto e 
dificuldade, pois estavam no mesmo ambiente com as mesmas máquinas, com madeira idêntica, e 
cada candidato tinha a liberdade de levar as ferramentas individuais que quisesse, conforme 
esclarecido no edital. 
As máquinas utilizadas são aquelas fornecidas pela universidade, em que o vencedor do pleito irá 
operar, e estão lá postas em perfeito estado para as tarefas. Sendo optativo o seu uso. 
Foi mantida a ISONOMIA entre os candidatos, conforme os princípios elencados na Constituição 
Federal Brasileira de 1988. 

 

Situação da questão 04: Questão mantida sem alteração de gabarito. 
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Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos 

Resposta aos Recursos - Prova Prática 

Número de Inscrição Código da Opção de Vaga Número da Questão 

302795 B-205 05 

 
Resposta da Banca: 
RESPOSTA 1 

A madeira utilizada no concurso foi desmembrada de uma mesma peça, dividida em diversas 
peças menores e distribuídas 10 peças para cada candidato. Todos receberam peças iguais, em 
tamanho e quantidade, sendo pedido um resultado em que foram levadas em consideração todas 
as consequências referentes ao tipo de madeira utilizada. Logo, houve isonomia com os 
candidatos e as circunstâncias iguais para todos. 
RESPOSTA 2 

A avaliação de cada candidato adotou critério isonômico. A precisão do encaixe entre peças 
encontra-se no resultado dos exames visual e manual, devidamente filmado, sendo que aquele 
mais preciso, com peças bem ajustadas, terá melhor avaliação. O acabamento é percebido na 
menor rugosidade obtida ao toque e no exame visual. Sendo que, a mesma madeira e as mesmas 
máquinas foram igualmente utilizadas por todos os candidatos. As medidas do resultado final 
estavam definidas pelo desenho fornecido aos candidatos, com as proporções indicadas nas cotas 
dos desenhos. 
Os critérios de avaliação, portanto, são os de precisão nos encaixes, medidas corretas na 
reprodução da peça em relação ao desenho fornecido e acabamento sem rugosidades. 
RESPOSTA 3 
As notas finais representam a média aritmética das notas dos avaliadores, levadas à segunda casa 
decimal, permitindo maior rigor de diferença entre as notas dos candidatos. 
O edital do concurso prevê ser a banca soberana em sua decisão majoritária. 
RESPOSTA 4 
As peças foram filmadas nas mãos dos candidatos, na hora de entrega à banca. Portanto, o filme 
demonstra a realidade das tarefas efetuadas e requeridas na questão. Posteriormente, foram 
avaliadas na mesa de trabalho, local de execução das peças. 
RESPOSTA 5 

Todos os candidatos, sem exceção, usufruíram das mesmas condições locais de conforto e 
dificuldade, pois estavam no mesmo ambiente com as mesmas máquinas, com madeira idêntica, e 
cada candidato tinha a liberdade de levar as ferramentas individuais que quisesse, conforme 
esclarecido no edital. 
As máquinas utilizadas são aquelas fornecidas pela universidade, em que o vencedor do pleito irá 
operar, e estão lá postas em perfeito estado para as tarefas. Sendo optativo o seu uso. 
Foi mantida a ISONOMIA entre os candidatos, conforme os princípios elencados na Constituição 
Federal Brasileira de 1988. 

 

Situação da questão 05: Questão mantida sem alteração de gabarito. 


