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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 08 da Prova Objetiva para o cargo de 

TÉCNICO – DESENHO. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada 

corretamente. 

A norma NBR 6492/1994 estabelece:  

“3.1 Planta de situação 

Planta que compreende o partido arquitetônico como um todo, em seus múltiplos aspectos. 
Pode conter informações específicas em função do tipo e porte do programa, assim como para a 
finalidade a que se destina”. 

“3.2 Planta de locação (ou implantação) 

Planta que compreende o projeto como um todo, contendo, além do projeto de arquitetura, 

as informações necessárias dos projetos complementares, tais como movimento de terra, arruamento, 
redes hidráulica, elétrica e de drenagem, entre outros”. 

Obs.: O domínio conceitual de um assunto independe da citação de norma. 

 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 18 da Prova Objetiva para o cargo de 
TÉCNICO – DESENHO. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada 

corretamente. 

A norma NBR 8196/1999 estabelece:  

“5.2 A escala a ser escolhida para um desenho depende da complexidade do objeto ou 

elemento a ser representado e da finalidade da representação. Em todos os casos, a escala selecionada 

deve ser suficiente para permitir uma interpretação fácil e clara da informação representada. A escala 

e o tamanho do objeto ou elemento em questão são parâmetros para a escolha do formato da folha de 

desenho”.  

Obs.: Nem sempre é possível representar o objeto ou elemento em uma única folha 

de papel, então é comum utilizar uma escala em função das dimensões do papel disponível. 

 

 

 

Amparo, 23 de março de 2016. 
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