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1. OBJETIVO 
 
Esta instrução tem por objetivo apresentar a sistemática de avaliação de candidatos ao exame de qualificação 
nível 3, para a execução do ensaio não destrutivo, de acordo com o Sistema Nacional de Qualificação e 
Certificação de Pessoal em END - SNQC/END. 
 
 
2. NORMAS APLICÁVEIS 
 
- ABENDE - NA-001 - Qualificação e Certificação de Pessoal em Ensaios Não Destrutivos. 
 
- ABENDE - DC-001- Qualificação e Certificação de Pessoal em Ensaios Não Destrutivos - 
                                   Procedimento - Documento Complementar No.1. 
 
 
3. REGRAS GERAIS 
 
3.1  A qualificação para nível 3 é composta de dois exames: 
 

• Exame Básico 
• Exame Método Principal 

 
Nota: É um pré-requisito para a certificação como nível 3 ser um nível 2 no método para o qual pleiteou a 
qualificação ou ter realizado de forma satisfatória o exame prático completo de nível 2 no método aplicável. 
 
3.2 As questões dos exames são extraídas de um banco de questões previamente elaborado, armazenado e 

aprovado conforme as regras do SNQC/END. Através de um programa de computador são selecionadas 
aleatoriamente as questões de cada prova. 

 
3.3 É proibido o uso de agendas eletrônicas, utilização de aparelhos celulares, calculadoras programáveis e 

similares durante os exames. 
 
3.4 As provas devem ser respondidas a caneta, na cor preta ou azul (tipo BIC) e calculadora. 
 
3.5 Não é permitida a conversa entre candidatos durante a realização das provas. 
 
3.6 Não é permitida a reprodução ou cópia de qualquer parte da prova. 
 
 
4. APLICAÇÃO DOS EXAMES 
 
4.1 Exame Básico 
 
4.1.1 O exame consta de perguntas do tipo múltipla escolha conforme a tabela 1. O exame deverá ser 

realizado sem consulta para as partes A e C e com consulta as normas ISO 9712 edição 2005 e NA-001  
e DC-001(última edição) para a parte B. 
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Parte Assunto Número de 
questões 

Tempo máximo 
de prova (min.) 

A Conhecimento técnico em ciência dos materiais, tecnologia 
de processos e tipos de descontinuidades 25 50 

B Conhecimentos sobre o SNQC/END e IS0 9712. 10 20 

C 

Conhecimentos gerais de quatro métodos de END, como 
requerido para nível 2 e escolhidos pelo candidato entre os 

aplicáveis pelo SNQC. Estes quatro métodos de END 1 

devem compreender o método  para a qual a qualificação 
está sento pretendida, e dos outros três, obrigatoriamente 

um, pelo menos, deve ser volumétrico (US ou ER) 

15 para cada 
método de 

ensaio 
(total 60) 

120 

 
Nota: 1 Os métodos disponíveis no SNQC/END são: Líquido Penetrante, Partículas Magnéticas, Ensaio Visual e 
Dimensional de Soldas, Ultra-Som, Ensaios Radiográficos e Correntes Parasitas. 
 

Tabela 1- Exame Básico 
 
4.2 Exame Método Principal 
 
4.2.1 O exame consta de questões de múltipla escolha e a elaboração de um procedimento de END conforme 

a tabela 2 abaixo. O exame deverá ser realizado sem consulta para a parte D, e com consulta as 
normas, códigos e especificações utilizadas no setor industrial aplicável para as partes E e F. 

 

Parte Assunto Número de 
questões 

Tempo 
máximo de 
prova (min.) 

D Conhecimento de nível 3 relativo ao método de 
END pretendido 30 60 

E 
Aplicação dos END no método de END e setores 
industriais envolvidos, incluindo a aplicação de 

códigos, normas e especificações 
20 120 

F Elaboração de um procedimento de END  - 180 
 

Tabela 2 – Exame no Método Principal 
 
 
5. SEQUÊNCIA DOS EXAMES 
 
5.1 Para obter a certificação de nível 3 o candidato deve realizar primeiramente o exame básico. Para a 

realização do exame no método principal o candidato deverá estar certificado como nível 2 ou realizar o 
exame prático completo de nível 2 e, neste caso, somente após a aprovação o candidato poderá realizar o 
exame no método principal. 

 
 
6. AVALIAÇÃO DO CANDIDATO 
 
6.1 Será considerado aprovado o candidato que obtiver um aproveitamento  mínimo de 70% em cada parte dos 

exames Básico (A, B e C) e Método Principal (D, E e F). 
 
 
7. REEXAME 
 
7.1 O candidato reprovado será permitido a realização de dois reexames nas partes em que foi reprovado após 

30 dias. Após a aprovação no exame Básico o candidato deve obter a aprovação no exame do método 
principal no máximo em 60 meses contados a partir da realização do primeiro exame Básico. 
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7.2 O candidato reprovado em sua terceira tentativa (2º reexame) deve refazer o exame em sua totalidade 

conforme aplicável. Exemplo.: se o candidato estiver aprovado no exame Básico e for reprovado no segundo 
reexame da parte D do Método Principal, o candidato deverá iniciar novamente o processo, ou seja refazer 
os exames Básico e Método Principal. 

 
 
8. INTERRUPÇÃO DO EXAME 
 
8.1 O examinador poderá interromper o exame prático quando o candidato apresentar: 
 

(a) indisposição física orgânica ou emocional.  
(b) Tentativa de fraude ou participação do exame de outro candidato. Neste caso os candidatos serão 

considerados reprovados. 
 

OBS.:  
1. Na condição (a)  o exame será interrompido mas o candidato não será considerado reprovado. 

Após solucionado o problema o candidato deverá solicitar nova data para qualificação. 
2. Na condição (b)  o exame será interrompido e o candidato será considerado reprovado. O 

candidato somente poderá solicitar novo exame após decorridos 12 meses da data do exame. 
 
 
9. ISENÇÃO DE EXAMES 
 
9.1 Para profissionais que possuam uma certificação válida como nível 3 em um método e se candidate a 

realizar exames em outro método dentro do mesmo setor industrial ele estará isento da prova básica (partes 
A, B e C). 

 
 
10. SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE EXAMES (APELAÇÃO) 
 
10.1 Caso o candidato não concorde com o resultado dos exames, poderá solicitar a revisão conforme 

previsto nas regras do SNQC/END através do formulário de termo de apelação FM-033 (disponível no 
site) e pagamento da respectiva taxa fixada pelo BC. O prazo máximo para entrar com o termo de 
apelação é de 6 meses após a realização do exame. Enquanto estiver sendo analisado o termo de 
apelação, o candidato não poderá realizar outro exame dentro deste processo. 

10.2 Conforme previsto nas regras do SNQC/END, a solicitação de revisão do exame deve ser baseado em 
fatos que justifiquem o pedido. A revisão será feita por um nível 3 indicado pelo BC e o parecer 
informado através de correspondência ao solicitante da revisão. Em nenhum caso o 
candidato/profissional poderá ter acesso à prova, entretanto detalhes da questão, ou das questões 
envolvidas na revisão, podem ser apresentadas ao candidato para justificar a decisão. 

 
 
11. REFERÊNCIAS PARA CONSULTA E ESTUDO 
 
11.1 Os exames de qualificação para nível 3 abrange amplos conhecimentos que devem ser obtidos através 

de treinamentos e da própria experiência profissional do candidato. 
 
11.2 As literaturas indicadas na tabela 3 podem auxiliar a realização do exame mas não podem ser 

entendidas como um limitante para o nível e abrangência das questões utilizadas no exame. 
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 Parte Assunto Referências 

A 
Conhecimento técnico em ciência dos 

materiais, tecnologia de processos e tipos de 
descontinuidades 

- Tecnologia mecânica Chiaverini 
- Corrosão Gentil 
- Level III study guide ASNT - BASIC 
- Inspetor de soldagem FBTS 
- Vocabulário Internacional de Medidas 
- Metalografia dos Produtos Siderúrgicos 
Comuns 3ª edição. Autor Hubertus Colpaert 
- Metals Handbook – Nondestructive 
Evaluation and Quality Control 

B Conhecimentos sobre o SNQC/END. - ISO 9712 ed. 2005 
- NA-001 (última edição) 

EX
A

M
E 

B
Á

SI
C

O
 

C 

Conhecimentos gerais de quatro métodos de 
END, como requerido para nível 2 e escolhidos 
pelo candidato entre os aplicáveis pelo SNQC. 

Estes quatro métodos de END devem 
compreender o método  para a qual a 

qualificação está sento pretendida, e dos outros 
três, obrigatoriamente um, pelo menos, deve 

ser volumétrico (US ou ER) 

- Apostilas de treinamento para nível 2 da 
Abende 

  
ULTRA-SOM: 

I – ASNT - Nondestructive Testing 
HandBook  
II - Ultrassonic Testing of Materials Fourth 
Edition/ Herbert Krautkamer 
III - ASNT Level III Study Guide 

LIQUIDO PENETRANTE: 
I – ASNT -Nondestructive Testing 
HandBook   
II - Principles of Penetrante Testing (Carl 
Betz) Magnaflux Corp. 
III - ASNT Level III Study Guide 

PARTÍCULAS MAGNÉTICAS: 
I –ASNT - Nondestructive Testing 
HandBook  
II - Principles of Magnetic Particle Testing 
(Carl Betz) Magnaflux Corp. 
III - ASNT Level III Study Guide 

ENSAIO RADIOGRÁFICO: 
I –ASNT -  Nondestructive Testing 
HandBook  
II - Radiografy in Modern Industry - Eastman 
Kodak Co. 
III - ASNT Level III Study Guide 

CORRENTES PARASITAS: 
I – ASNT - Nondestructive Testing 
Handbook  
II – ASNT Level III Study Guide 

D Conhecimento de nível 3 relativo ao método de 
END pretendido 

ENSAIO VISUAL: 
I – ASNT - Nondestructive Testing 
Handbook  
II – ASNT Level III Study Guide 

E 
Aplicação dos END no método de END e 
setores industriais envolvidos, incluindo a 

aplicação de códigos, normas e especificações

- ASME II, V e  VIII edição 2004 (questões 
sobre conhecimentos específicos, como 
estudos de casos) 
- AWS D1.1, API 1104, API 5L, 
Especificações de materiais ASTM, ASME e 
AWS (questões sobre conhecimentos 
gerais sobre a aplicação destas normas) 

EX
A

M
E 

M
ÉT

O
D

O
 P

R
IN

C
IP

A
L 

F 

Elaboração de um procedimento de END no 
setor industrial relevante. Na aplicação de 

códigos, normas e especificações, as mesmas 
devem ser disponibilizadas para o candidato. 

- ASME II, V e  VIII edição 2004 

 


