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___________________________          
Examinador(a)  

 
 

 

UFAL PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA 

ORIENTAÇÕES: 
• Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  

Márcio André Araújo Cavalcante CECA/UFAL 

PONTO SORTEADO 

3. Viscosidade e Mecanismos de Escoamento e Reologia dos Materiais 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão) 

1) Apresentar o tema de forma esclarecedora e objetiva; 
2) Construir uma sequência narrativa que encaminhe as informações à conclusão; 
3) Ter domínio do conteúdo a ser apresentado; 
4) Não fugir ao tema proposto;  
 

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica) 

Espera-se que sejam apresentados os seguintes itens: 
1) Definição sucinta de viscosidade; 
2) Definição sucinta de reologia; 
3) Apresentação dos regimes de escoamento; 
4) Classificação da reologia quanto a deformação dos fluidos (reversíveis ou elásticos e 
irreversíveis ou viscosos); 
5) Classificação da reologia quanto à relação entre taxa de deformação e a tensão de 
cisalhamento (fluidos newtonianos e não-newtonianos); 
6) Definição matemática de viscosidade; 
7) Apresentação dos conceitos de tensão de cisalhamento, taxa de deformação e 
gradiente de velocidade; 
8) Classificação dos fluidos não-newtonianos. 

3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade) 

1) Utilizar uma linguagem clara e objetiva; 
2) Não apresentar erros gramaticais; 
3) Usar os termos técnicos de forma adequada. 
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ASSINATURAS: ____Maceió________________ – AL, _16__ de _maio________ de 2022. 

                                                                                                       Cidade 
 

___________________________          
Examinador(a)  

 
 

 

UFAL PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA 

ORIENTAÇÕES: 
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  
  JOSÉ JULIO DE CERQUEIRA PITUBA  UFCAT 

PONTO SORTEADO 

Viscosidade e Mecanismos de Escoamento e Reologia dos Materiais 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão) 

- O texto deve apresentar objetividade, porém sem perda de fluidez e clareza de 
entendimento por parte do leitor da área de estudo; 
- O texto deve apresentar ligação entre todos os parágrafos; 
- A conclusão deve estabelecer com clareza a importância do tema para a área de estudo; 

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica) 

- Presença das definições sobre questões ligadas ao tema; 
- Presença de abordagem teórica com a fundamentação básica dos fenômenos 
envolvidos; 
- Justificativa consubstanciada sobre a importância do tema para a área de estudo; 
- Presença de elementos que identifiquem como o tema pode ser incorporado no âmbito 
das aplicações na Engenharia ou na simulação numérica dos fenômenos envolvidos. 

3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade) 

- Aspectos técnicos do tema abordado devem estar colocados com a terminologia 
adequada para a área de estudo. 
- O texto deve apresentar o uso adequado da língua facilitando sua compreensão. 
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UFAL PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA 

ORIENTAÇÕES: 
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  
 SIAPE-165300-7 EDUARDO HENRIQUE VIANA DE SOUSA  IFAL 

PONTO SORTEADO 

3. Viscosidade e Mecanismos de Escoamento e Reologia dos Materiais; 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão) 

Introdução a viscosidade, Conceitos Básicos de mecanismos de escoamento 
e medição, os princípios gerais da reologia dos materiais e as características 
reológicas dos materiais como viscosidade, elasticidade e viscoelasticidade. 
No desenvolvimento deve-se abordar os principais tipos de materiais 
estudados e como classifica-los dentro das suas propriedades de viscosidade 
informando os conceitos de deformação de Hooke e Maxwell, bem como 
informar outros tipos de movimentos relacionados aos fluidos tais como: a 
escala de tempo e número de Deborah. 
Por fim deve-se realizar uma síntese dos preceitos abordados sobre o 
assunto enfatizando as aplicabilidades práticas dos assuntos abordados 
sobre o tema na engenharia e nas ciências em geral.  
 

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica) 

O conteúdo deve ter as fundamentações básicas da reologia dos materiais, 
bem como as classificações e características reológicas dos materiais, 
informando as equações fundamentais pertinentes ao assunto abordado bem 
como os modelos viscoelásticos, Reometria e viscosimetria. 

3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade) 

Em toda a descrição deve-se manter linguagem clara e objetiva, utilizando-
se a terminologia técnica adequada com clareza e objetividade dando a 
relevância necessária ao comportamento reológico de diferentes sistemas 
para processamento e utilizações práticas dos assuntos abordados pelo tema. 

 

 
 
 

Cidade Maceió – AL, 17 de Maiode 2022. 
 

ASSINATURAS: 
 

 
 
 

 
___________________________ 

Examinador(a)  
 
 

 
 








