TÉCNICO DE LABORATÓRIO – Área: MECÂNICA – Nível D – Conhecimentos Específicos
QUESTÃO 23
A respeito da alegação do primeiro candidato, o item II está correto, pois a principal função do subsistema é
proporcionar o giro da peça com diferentes velocidade, portanto controlar a velocidade de giro. Isso inclui o controle
da aceleração e desaceleração. Após uma análise cuidadosa da questão 23, notou-se que o alternativa C é a
correta. Pois a palavra “não” no item I, torna este item incorreto.
Assistindo razão aos recorrentes, peço a retificação do gabarito referente a questão 23. Deve-se considerar a
alternativa C como a correta.
- RECURSO PROCEDENTE

- RETIFICAR Gabarito de A para C.
QUESTÃO 26
Na Figura 1, item 4 de cima mostra a projeção superior enquanto a figura abaixo mostra uma projeção lateral.
Como é uma figura com simetria lateral. Não há necessidades de outras projeções. De acordo com a referência
“Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico, SENAI-ES,1996”, as linha tracejadas representam arrestas
não visíveis no plano de projeção. A linha tracejada cruzada do item 3 (abaixo) não tem representação na Figura
pois a mesma não é usada em projeções laterais.
Desta forma, a resposta da questão 26 está correta e não deve ser anulada.
- RECURSO IMPROCEDENTE

QUESTÃO 27
Está relacionado a subitens do “Item 12, Resistência de materiais do Edital”. Como módulo de elasticidade é um
subtópico de resistência de materiais. A questão 27 é pertinente e não deve ser anulada.
- RECURSO IMPROCEDENTE

QUESTÃO 36
Foi notado que os candidatos poderiam apontar as alternativas A ou E como corretas. Assistindo razão aos
recorrentes, a questão 36 deve ser anulada.
- RECURSO PROCEDENTE
- QUESTÃO ANULADA

QUESTÃO 38
Na imagem ilustrada na Figura 6 da questão 38, foi notado que existem dois traços a mais na alternativa C,
tornando-a incorreta. No entanto, a alternativa B deve ser considerada a correta, pois representa a projeção superior
da Figura 6.
Assistindo a razão aos recorrentes, o gabarito referente a questão 38 deve ser retificado para alternativa B.
- RECURSO PROCEDENTE

- RETIFICAR Gabarito de C para B.
QUESTÃO 39
Referente a questão 39, não pode-se confundir: perigo iminente com risco ou risco iminente.
A palavra iminente significa que está prestes acontecer. Dessa forma um Perigo (que é uma condição ou um
conjunto de circunstâncias que têm o potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou morte) iminente significa
que é uma lesão ou morte que está prestes acontecer. O perigo mesmo iminente pode ser entendido como fonte de
potencial de dano que está preste acontecer. Por outro lado, o “risco” é a combinação da probabilidade de
ocorrência de um dano com a gravidade desse dano, caso este evento venha a ocorrer. Ou em outras palavras,
risco = exposição ao perigo X gravidade do dano.
Dessa forma a questão 39 é pertinente e não deve ser anulada.
- RECURSO IMPROCEDENTE

QUESTÃO 40
O item foi notado que o candidato poderia apontar as alternativas A ou D como corretas. Assistindo razão aos
recorrentes, a questão 40 deve ser anulada.
- RECURSO PROCEDENTE
- QUESTÃO ANULADA

