
  
 
 
 
 
 
 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA  

PARA EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR 
 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO e HABILITAÇÃO 
Prova Objetiva 

Empregos de nível Superior (Data de aplicação: 18/11/2018) 
 

         1  

 

 

De acordo com o Edital nº 1, de 27 de julho de 2018, e atualizações, segue abaixo informações sobre o cálculo de pontos, critérios para habilitação e 
ajuste proporcional ao sistema de pontuação referente à prova objetiva. 
 

CÁLCULO DE PONTOS 
 

A nota em cada item na prova objetiva será composta da seguinte forma:  
 

a) CONHECIMENTOS BÁSICOS: o valor de cada item será igual a: 
 
▪ 40/(40-n) ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas;  
▪ [40/(40-n)]/2 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas;  
▪ 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E) 
Em que “n” representa o número de itens que forem eventualmente anulados. 
 

b) CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES: o valor de cada item será igual a: 
 
▪ 20/(20-n) ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas;  
▪ [20/(20-n)]/2 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas;  
▪ 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E). 
Em que “n” representa o número de itens que forem eventualmente anulados. 
 

c) CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: o valor de cada item será igual a: 
 
▪ 60/(60-n) ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas;  
▪ [60/(60-n)]/2 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas;  
▪ 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E) 
Em que “n” representa o número de itens que forem eventualmente anulados. 
 
A nota em cada prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem.  
 
Todos os cálculos citados foram considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima, se o algarismo da terceira casa 
decimal for igual ou superior a cinco. 
 

CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO 
 

Para o candidato inscrito em emprego de nível superior, será considerado aprovado na prova objetiva se: 
 
a) obtiver nota igual ou superior a 16,00 pontos na área de Conhecimentos Básicos;  
b) obtiver nota igual ou superior a 6,00 pontos na área de Conhecimentos Complementares;  
c) obtiver nota igual ou superior a 24,00 pontos na área de Conhecimentos Específicos; e 
d) estiver classificado para avaliação de títulos dentro do quantitativo informado no quadro do subitem 12.2 do Edital nº 1, de 27 de julho de 2018, e 
atualizações, incluindo-se os candidatos empatados na última posição. 
 
O candidato não habilitado na prova objetiva e não classificado para efeito de convocação para avaliação de títulos, na forma do disposto nos subitens 
anteriores, será automaticamente considerado reprovado, para todos os efeitos, e não terá classificação alguma no concurso público. 
 
A pontuação final de cada candidato na prova objetiva será obtida pela soma das notas obtidas em cada área de conhecimento. 
 

AJUSTE PROPORCIONAL AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
 

Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, haverá ajuste proporcional ao sistema de pontuação de acordo com a fórmula 
de pontuação. 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. 
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PONTUAÇÃO FINAL EM CADA ÁREA DE CONHECIMENTO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Total de itens 40 
Total de itens anulados (n) 6 

 

Ponto  
(resposta em concordância com o gabarito oficial definitivo) 

Ponto negativo  
(resposta em discordância com o gabarito oficial definitivo) 

40 / (40 - n) [40 / (40 - n)] / 2 

40 / (40 - 6) [40 / (40 - 6)] / 2 

40 / (34) [40 / (34)] / 2 

(+) 1,18 [1,18] / 2 

  (-) 0,59 

 

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
Total de itens 20 
Total de itens anulados (n) 0 

 

Ponto  
(resposta em concordância com o gabarito oficial definitivo) 

Ponto negativo  
(resposta em discordância com o gabarito oficial definitivo) 

20 / (20 - n) [20 / (20 - n)] / 2 

20 / (20 - 0) [20 / (20 - 0)] / 2 

20 / (20) [20 / (20)] / 2 

(+) 1,00 [1,00] / 2 

  (-) 0,50 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Analista - Administração 
Total de itens 60 
Total de itens anulados (n) 0 

 

Ponto  
(resposta em concordância com o gabarito oficial definitivo) 

Ponto negativo  
(resposta em discordância com o gabarito oficial definitivo) 

60 / (60 - n) [60 / (60 - n)] / 2 

60 / (60 - 0) [60 / (60 - 0)] / 2 

60 / (60) [60 / (60)] / 2 

(+) 1,00 [1,00] / 2 

  (-) 0,50 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Analista - Arquitetura e Urbanismo 
Total de itens 60 
Total de itens anulados (n) 3 

 

Ponto  
(resposta em concordância com o gabarito oficial definitivo) 

Ponto negativo  
(resposta em discordância com o gabarito oficial definitivo) 

60 / (60 - n) [60 / (60 - n)] / 2 

60 / (60 - 3) [60 / (60 - 3)] / 2 

60 / (57) [60 / (57)] / 2 

(+) 1,05 [1,05] / 2 

  (-) 0,53 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Analista - Assistente Social 
Total de itens 60 
Total de itens anulados (n) 1 

 

Ponto  
(resposta em concordância com o gabarito oficial definitivo) 

Ponto negativo  
(resposta em discordância com o gabarito oficial definitivo) 

60 / (60 - n) [60 / (60 - n)] / 2 

60 / (60 - 1) [60 / (60 - 1)] / 2 

60 / (59) [60 / (59)] / 2 

(+) 1,02 [1,02] / 2 

  (-) 0,51 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Analista - Contabilidade 
Total de itens 60 
Total de itens anulados (n) 0 

 

Ponto  
(resposta em concordância com o gabarito oficial definitivo) 

Ponto negativo  
(resposta em discordância com o gabarito oficial definitivo) 

60 / (60 - n) [60 / (60 - n)] / 2 

60 / (60 - 0) [60 / (60 - 0)] / 2 

60 / (60) [60 / (60)] / 2 

(+) 1,00 [1,00] / 2 

  (-) 0,50 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Analista - Direito e Legislação 
Total de itens 60 
Total de itens anulados (n) 0 

 

Ponto  
(resposta em concordância com o gabarito oficial definitivo) 

Ponto negativo  
(resposta em discordância com o gabarito oficial definitivo) 

60 / (60 - n) [60 / (60 - n)] / 2 

60 / (60 - 0) [60 / (60 - 0)] / 2 

60 / (60) [60 / (60)] / 2 

(+) 1,00 [1,00] / 2 

  (-) 0,50 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Analista - Engenharia Civil 
Total de itens 60 
Total de itens anulados (n) 4 

 

Ponto  
(resposta em concordância com o gabarito oficial definitivo) 

Ponto negativo  
(resposta em discordância com o gabarito oficial definitivo) 

60 / (60 - n) [60 / (60 - n)] / 2 

60 / (60 - 4) [60 / (60 - 4)] / 2 

60 / (56) [60 / (56)] / 2 

(+) 1,07 [1,07] / 2 

  (-) 0,54 

 


