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QUESTÃO 23 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 
QUESTÃO 25 
Neste caso, o termo distância está referindo-se a medida de tamanho corretamente dimensionada. Esse 
tamanho pode se tratar de comprimento, altura, largura, profundidade, etc. Nesta questão, não pode-se 
especificar o tipo de distância, se não a resposta estaria explicita. 
Desta forma, a resposta da questão 25 está correta e não deve ser anulada. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 28 
A questão está expressa de forma correta. A temperatura e pressão ambiente a maioria dos elementos 
químicos da tabela periódica são sólidos metálicos. Não é preciso especificar o tipo de elemento químico. 
Desta forma, a resposta da questão 28 está correta e não deve ser anulada. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 41 
Após analisar em outros materiais e inclusive a referência sugerida pelo recorrente. Foi verificado que o 
Item V (Tipo de Acionamento) também está correto. Dessa forma, assistindo a razão aos recorrentes, o 
gabarito referente a questão 41 deve ser retificado para alternativa B.� 
- RECURSO PROCEDENTE 
- RETIFICAR Gabarito de C para B 
 
 
QUESTÃO 46 
Foi notado que os candidatos poderiam apontar as alternativas B ou D como corretas. Assistindo razão 
aos recorrentes, a questão 46 deve ser anulada. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 
QUESTÃO 48 
Os termos processo e desempenho estão interligados quando se trata da indústria. No entanto, nesta 
questão, o “monitoramento de processos” que é um tipo de correção preditiva não tem o mesmo 
significado de “monitoração precisa de desempenho”. Pois o monitoramento preciso pode ocorrer na 
avaliação final do processo e não necessariamente transporta as informações das condições operacionais 
para possíveis danos internos (às partes menores de um processo). Exemplo: “Considere um tipo de óleo 
fora das especificações usado em uma determinada máquina. Isso pode não refletir de imediato 
(diretamente) no desempenho desta máquina. Mas no futuro um problema pode surgir em função deste 
óleo”. 
Desta forma, a resposta da questão 48 está correta e não deve ser anulada. 
- RECURSO IMPROCEDENTE. 
 
 
 
 
 
 


