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RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO: 

 

Questão 1 

A argumentação do recursante trata da definição de ligação metálica, onde ocorre a interação entre o 

núcleo dos átomos e a nuvem eletrônica. Porém, nesta questão, está sendo colocada a interação de 

elétrons que formam a nuvem eletrônica de dois átomos e, neste caso, tem-se uma força de repulsão entre 

os elétrons que compõem a nuvem eletrônica dos dois átomos ao se aproximarem, conforme descrito por 

Callister (2013, Pg. 24 e 25). 

Callister, Jr., W. D.  e Rethwisch, D. G., Ciência e Engenharia de Materiais: uma Introdução. LTC, 8ª 

edição, Rio de Janeiro, 2013, Pg. 24 e 25. 

INDEFERIDO. 

 

Questão 8 

Nesta questão, na página 413 do livro referido no recurso afirma-se que: “processo de extrusão pode ser 

descrito como o processo em que o polímero amolecido é moldado continuamente, fazendo-o passar 

através de uma abertura (matriz) que possui a forma SEMELHANTE da seção transversal do produto 

desejado.” 

Enquanto que, na questão 8, afirmativa I, encontramos: “O processo de extrusão pode ser descrito como o 

processo em que o polímero amolecido é moldado continuamente, fazendo-o passar através de uma 

abertura (matriz) que sempre possui EXATAMENTE AS MESMAS DIMENSÕES da seção transversal 

do produto desejado.” 

A expressão “EXATAMENTE AS MESMAS DIMENSÕES” torna a afirmativa I errada. 

INDEFERIDO. 

 

Questão 9 

Quando se observa a temperatura de transição vítrea (Tg) dos materiais, o polipropileno homopolímero 

tem uma Tg próxima de 0°C, sendo quebradiço na temperatura da câmara fria (-8°C), enquanto o 

polietileno tem uma Tg de aproximadamente -120°C, sendo o mais, indicado como pede a questão (as 

Tgs informadas foram obtidas do livro Polymer Data Handbook, James E. Mark, que está disponível 

online através do link https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=polymer+data+handbook+james+E.+Mark).  
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É possível que a empresa citada no recurso utilize polipropileno copolímero (não homopolímero), que 

possui uma Tg um pouco menor que 0°C e é mais resistente ao impacto em temperaturas negativas do que 

o PP homopolímero. Porém, este não é o caso da alternativa E. 

INDEFERIDO. 

 

Questão 16 

Em acordo aos recursos, os quais afirmam que as letras B e D são afirmativas incorretas, atendendo o que 

é pedido na questão, gerando com isto duas respostas certas. Devido a isso, a questão foi anulada. 

DEFERIDO. 

 


