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Recursos recebidos contra a Etapa de Prova Escrita 
 

Candidato (a) Recurso (resumo) Parecer da Comissão 

Carlos Javier Camago 
Galán 

1 - Solicita anulação das 
Questões 9, 10 e 11 
devido à ausência do 
Diagrama Fe-C na Prova 
Escrita; cita como 
parâmetro o 
procedimento adotado 
na Questão 7.  
2 – Bibliografia das 
questões 19 e 20 

1 – As Questões 9, 10 e 11 versam 
sobre o Diagrama Fe-C, no entanto, 
não é necessária a apresentação 
deste para a solução das questões, o 
conhecimento das características 
triviais do Diagrama Fe-C é 
fundamental para qualquer candidato 
(a) que venha a realizar o curso de 
Pós-Graduação em Engenharia e 
Ciência dos Materiais. A anulação da 
Questão 7, durante a realização da 
prova escrita, foi devido à ausência de 
informação na referida questão que 
resultasse em uma solução compatível 
com as alternativas apresentadas na 
questão, uma vez que a resposta 
poderia estar em função do módulo 
elástico, e não havia tal alternativa 
com resposta. 
2 – As questões 19 e 20 foram 
extraídas do Capítulo 3 do livro citado 
como bibliografia sugerida, conforme 
Edital, o conhecimento das estruturas 
cristalinas e fundamental para a 
compreensão da estrutura e 
propriedades mecânicas dos metais, 
além das cerâmicas.  
 
Recurso Indeferido 
 

David Coverdale Rangel 
Velasco 

1- Revisão da contagem 
de pontos do Gabarito 

Foi identificado a contagem 
equivocada do número de acertos no 
cartão resposta do candidato e a nota 
da Prova Escrita será retificada para 
6,6 pontos. 
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