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PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA

ORIENTAÇÕES:
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação.

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO 

 Tânia Maria Gomes Voronkoff Carnaúba UFAL

PONTO SORTEADO

CODIGO: 19 Projeções Ortogonais + Vistas Ortográficas

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão)

A introdução deverá apresentar ideias genéricas, histórico, grandes nomes da área, 
entre outros; aspectos analíticos do tema.

 Desenvolvimento aprofunda o tema com preferencialmente, imagens e esquemas.

E a conclusão é a essência resumida de tudo apresentado tanto na introdução quanto no 
desenvolvimento.

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica)

Conteúdos essenciais
 Princípios gerais da representação em desenho técnico, projeção, tipos de projeção, 
ênfase em projeção ortogonal, 
Espaço ortogonal, perfeição de espaço ortográfico.

3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade)

Terminologia, clareza, objetividade
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                                                                                  Tânia Maria Gomes Voronkoff Carnaúba 
Examinador(a) 
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PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA

ORIENTAÇÕES:
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação.

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO 

  Fábio Farias Pereira UFAL

PONTO SORTEADO

10. Projeções Ortogonais e Vistas Ortográficas

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão)

Neste quesito eu avaliei a estrutura e fluidez do texto apresentado como resposta. 
Quanto a estrutura, eu considerei um texto bem estruturado aquele texto que tem uma 
linha de raciocínio clararmente definida, começando com ideias básicas, seguidas de 
uma argumentação sobre cada uma delas e, por fim, um fechamento. Quanto a fluidez, 
eu considerei um texto fluido aquele texto em que não deixou lacunas na linha de 
raciocínio.

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica)

Criei uma lista de tópicos que julgo que deveriam compor o conteúdo básico que o(a) 
candidato(a) deve demonstrar sobre o conteúdo sorteado e que me nortearam na 
correção deste critério de avaliação. Segue:

+ O conteúdo sorteado está inserido no contexto da Geometria Descritiva (ou 
Mongeana). Considero importante que o candidato faça uma chamada a este tópico 
capital em sua resposta;
+ Normas técnicas, em especial a NBR 10067:1995;
+ O espaço ortográfico (e seus 4 diedros);
+ Tipos de projeção;
+ Vistas ortográficas;
     + Tipos de corte;
     + Perspectivas;

3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade)

Neste quesito eu considerei o uso adequado da terminologia técnica, clareza e 
objetividade.

ASSINATURAS: Delmiro Gouveia – AL, 2 de maio de 2022.
                                                                                                       Cidade

___________________________         
Examinador(a) 
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ORIENTAÇÕES: 
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  

  Taíse Monique de Oliveira Carvalho  
Instituto Federal de 

Alagoas 
PONTO SORTEADO 

Projeções Ortogonais e Vistas Ortográficas 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão) 

Introdução: Deverá constar uma contextualização e introdução ao tema com definições 
básicas (tais definições poderão estar no início do desenvolvimento também); 
Desenvolvimento: a parte teórica deverá ser apresentada de forma clara e sequencial; 
Conclusão: deverá constar um fechamento do conteúdo enfatizando sua relevância e suas 
aplicações. 
 

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica) 

-Citar normas, como, por exemplo, a NBR 10067:1995 – Princípios gerais de 
representação em desenho técnico; 
-Definição de projeção; 
-Tipos de projeção: citar as existentes e explicar a projeção ortogonal; 
-Definição de espaço ortográfico; 
-Vistas ortográficas. 
 

3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade) 

-Utilização adequada de termos técnicos; 
-Clareza; 
-Sequência lógica, fluida e previsibilidade na apresentação do conteúdo. 

 

 




