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AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – TERRACAP 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA A TERRACAP 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO e HABILITAÇÃO  

Prova Objetiva  
Data de Aplicação: 14/5/2017 

 
De acordo com o Edital nº 1, de 19 dezembro de 2016, segue abaixo informações sobre o cálculo de pontos, critérios para habilitação 
e ajuste proporcional ao sistema de pontuação referente à prova objetiva dos cargos de nível superior. 
 

1 DO AJUSTE PROPORCIONAL AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
1.1 De acordo com o subitem 15.5 do Edital nº 1 do concurso: 
 
15.5 Se do exame de recursos resultar em anulação de questão integrante de prova, haverá ajuste proporcional ao sistema de 
pontuação conforme cálculo do subitem 9.2 deste Edital. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de 
impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. Essa alteração valerá para todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 
 
1.2 Portanto, a questão anulada tem valor zero, para todos os candidatos. O respectivo ponto desta questão é distribuído entre as 
questões válidas da prova, estabelecendo-se assim o ajuste proporcional ao sistema de pontuação, conforme disposto no art. 59 da 
Lei Distrital nº 4.949/2012. 
 

2 DO CÁLCULO DE PONTOS 
2.1 De acordo com o subitem 9.2.2 do Edital nº 1 do concurso: 
 
9.2.2 A nota na prova objetiva será composta da seguinte forma:  
 
a) CONHECIMENTOS BÁSICOS: o valor de cada questão será igual a: 
 
 20 ∕ (20 ‐ n) ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas;  

 
 0,00, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas, caso não haja marcação ou 

haja marcação dupla; 
 
 (n) representa o número de questões anuladas;  
 
b) CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: o valor de cada questão será igual a: 
 
 30 ∕ (30 ‐ n) ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas;  

 
 0,00, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas, caso não haja marcação ou 

haja marcação dupla; 
 
 (n) representa o número de questões anuladas. 
 
2.2 A pontuação final de cada candidato na prova objetiva será obtida pela soma das notas obtidas em cada área de conhecimento. 
 

3 DOS CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO 
3.1 De acordo com o subitem 9.2.3 do Edital nº 1 do concurso: 
 
9.2.3 Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que: 
 
a) obtiver pontuação igual ou superior a 10 (dez) pontos em Conhecimentos Básicos; 
b) obtiver pontuação igual ou superior a 15 (quinze) pontos em Conhecimentos Específicos e  
c) estiver classificado para a correção da prova discursiva, de acordo com o quantitativo estabelecido no subitem 10.7.2. 
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4 DO QUANTITATIVO DE HABILITADOS PARA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA  
4.1 De acordo com o subitem 10.7.2 do Edital nº 1 do concurso: 
 

10.7.2 Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados conforme quadro a seguir, 
respeitados os empates na última colocação: 

 

Código do 
emprego 

Emprego 
Ampla Concorrência 

classificados até a posição 
Candidatos com 

deficiência 

200 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 81ª * Terão as provas discursivas corrigidas 
todos os candidatos concorrentes às 
vagas reservadas às pessoas com 
deficiência, desde de que aprovados na 
prova objetiva, conforme subitem 9.2.3 
- alíneas a e b. 

201 TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO 72ª 

202 TOPÓGRAFO 12ª 

 
 

5 DA PONTUAÇÃO FINAL EM CADA ÁREA DE CONHECIMENTO/POR EMPREGO 
5.1 De acordo com o subitem 13.4 do Edital nº 1 do concurso, todos os cálculos citados são considerados até a segunda casa decimal. 
 

13.4 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima, se o 
algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a 5 (cinco). 
 

EMPREGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO (CÓDIGO 200) 
 

CONHECIMENTOS  
BÁSICOS 

Total de questões 20   CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Total de questões 30 

Total de questões anuladas (n) 1   Total de questões anuladas (n) 0 
 

Ponto  

 

Ponto  

(resposta em concordância com o gabarito oficial definitivo) 

 

(resposta em concordância com o gabarito oficial definitivo) 

20 / (20 - n) 

 

30 / (30 - n) 

20 / (20 - 1) 

 

30 / (30 - 0) 

20 / (19) 

 

30 / (30) 

1,05 

 

1,00 

 
 

EMPREGO: TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO (CÓDIGO 201) 
 

CONHECIMENTOS  
BÁSICOS 

Total de questões 20   CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Total de questões 30 

Total de questões anuladas (n) 1   Total de questões anuladas (n) 4 
 

Ponto  

 

Ponto  

(resposta em concordância com o gabarito oficial definitivo) 

 

(resposta em concordância com o gabarito oficial definitivo) 

20 / (20 - n) 

 

30 / (30 - n) 

20 / (20 - 1) 

 

30 / (30 - 4) 

20 / (19) 

 

30 / (26) 

1,05 

 

1,15 

 

EMPREGO: TOPÓGRAFO (CÓDIGO 202) 
 

CONHECIMENTOS  
BÁSICOS 

Total de questões 20   CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Total de questões 30 

Total de questões anuladas (n) 1   Total de questões anuladas (n) 4 
 

Ponto  

 

Ponto  

(resposta em concordância com o gabarito oficial definitivo) 

 

(resposta em concordância com o gabarito oficial definitivo) 

20 / (20 - n) 

 

30 / (30 - n) 

20 / (20 - 1) 

 

30 / (30 - 4) 

20 / (19) 

 

30 / (26) 

1,05 

 

1,15 

 


