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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Nº da Questão: 02 Anulada: Não Alternativa Correta: C

Justificativa: Apesar de um mesmo texto apresentar mais de uma função de linguagem, necessário para a
transmissão de uma ideia, uma mensagem, sempre há predominância de uma sobre outra, por isso o
enunciado da questão 02 questiona qual é a função de linguagem “predominante” no texto. A função
referencial, predominante no texto, dentre outras interpretações, transmite uma mensagem objetiva, sua
linguagem é denotativa, apresenta-se na terceira pessoa do singular ou plural.  O texto em discussão,
apesar  de  apresentar  uma  reflexão  sobre  determinado  tema,  serve,  principalmente,  para  ilustrar
informações gerais, para argumentar a favor ou contra uma determinada tese, como é o caso em questão.
Dessa forma, decide-se por MANTER o gabarito.

Nº da Questão: 05 Anulada: Sim Alternativa Correta: -

Justificativa: A análise julgou procedente o recurso apresentado, visto que a questão possui mais de uma
alternativa correta. Nas letras B e D, as palavras “raro” e “surpreendente” mantêm o valor semântico de
“insólito”, ou seja, podem substituir a palavra em destaque  sem que haja prejuízo no sentido do texto.
Portanto, decide-se por ANULAR a questão.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Nº da Questão: 22 Anulada: Não Alternativa Correta: B

Justificativa: O enunciado da Questão 22 exige do candidato conhecimentos básicos de Estequiometria e
de Análise Termogravimétrica para a correta interpretação e resolução do problema. O texto da questão
está claro e não deixa margem de dúvidas que os três eventos térmicos abordados estão relacionados ao
oxalato  de  cálcio  monohidratado (CaC2O4.H2O).  Nesse  contexto,  por  não  haver  razão  plausível  para  a
anulação do item, decide-se por MANTER o gabarito.

Nº da Questão: 26 Anulada: Não Alternativa Correta: D

Justificativa:  O  recurso  não  procede,  pois  o  conhecimento  do  valor  da  constante  de  velocidade  de
propagação  da  luz  no  espaço  é  uma  informação  elementar  que  o  candidato  ao  cargo  (Técnico  de
Laboratório/Área:  Caracterização  dos  Materiais)  deve  conhecer  para  entender  os  fundamentos  e
aplicações das diferentes técnicas espectroscópicas avaliadas no certame. Pela justificativa apresentada,
decide-se por MANTER o gabarito.
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Nº da Questão: 42 Anulada: Não Alternativa Correta: A

Justificativa:  Um padrão difratométrico simples, sem nenhum refinamento dos seus dados, é capaz de
fornecer  informações  acerca  da  identificação  e  quantificação  geral  da(as)  fases(es)  presente(es)  na
microestrutura da amostra sob investigação, uma vez que o padrão interno do próprio equipamento de
realização do ensaio (o difratômetro), por meio de seu banco de dados e suas respectivas fichas JCPDS,
consegue detectar genericamente a(as) fase(es) presente(es), desde que esta(as) estejam, obviamente,
dentro do limite possível de detecção deste tipo de técnica de ensaio de caracterização. O comando da
questão não pergunta e nem faz menção acerca da caracterização quantitativa exata, ajustada e precisa de
cada fase presente na microestrutura da amostra investigada. Além disso, o comando da questão 42 de
forma alguma dar margem para que se interprete que não há necessidade nunca da realização de um
refinamento de dados do resultado de um ensaio de difração de raios X para ajustes e/ou quantificações
precisas das frações mássicas exatas relacionadas às fases constituintes da microestrutura da amostra
dentre outras características microestruturais. A interpretação pessoal do enunciado, inclusive, faz parte
da resolução da prova de cada candidato(a).
Somente faria algum sentido o(a) candidato(a) alegar que a ausência de menção ao método de Rietveld
(ou  quaisquer  outros  métodos  de  refinamento  de  dados)  associado à  técnica  de  difração  de  raios  X
impossibilita a apresentação de uma resposta satisfatória e assertiva para a questão objeto deste recurso
se,  e  somente  se,  o  comando  da  questão  estivesse  requerendo,  como  resposta,  valores  numéricos
percentuais específicos referentes a fração mássica de alguma fase detectada na amostra da Pedra Cariri
ou,  ainda,  requerendo algum parâmetro ou característica microestrutural  que somente pudessem ser
detectados exclusivamente por meio do refinamento dos dados do resultado final do ensaio padrão e
nunca por meio de uma simples interpretação genérica do perfil gráfico padrão obtido como resultado do
ensaio. É óbvio que a depender dos objetivos e/ou necessidades específicas da pesquisa se faz necessário
o emprego de alguma técnica de refinamento dos dados coletados no ensaio ou não. Importa registrar-se
que  o  emprego  do  refinamento  dos  dados  não  é  uma  obrigatoriedade  na  técnica  de  caracterização
estrutural de materiais por meio de difração de raios X, é apenas um complemento para esta técnica que
poderá ser utilizado em caso de necessidade de ajustes e/ou quantificações precisas de frações mássicas
de fases.
Alinhado a este raciocínio, ratifica-se que a alternativa A apresentada como gabarito preliminar para a
questão 42, atende de forma objetiva, satisfatória e completa a demanda apresentada no comando da
referida questão; uma vez que em todas as demais alternativas há algum tipo de erro ou inconsistência
técnica no que se refere à caracterização estrutural de materiais por meio de difração de raios X. Diante do
exposto, decide-se por MANTER o gabarito.

Juazeiro do Norte/CE, 18 de abril de 2022.

Coordenadoria de Admissão e Dimensionamento

                 


