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Questão 1
Parcialmente

correto

Atingiu 0,75 de

1,00

A têmpera é um tratamento térmico que visa

melhorar a 

resistência  

 de uma peça de vidro, por meio da indução

intencional de 

tensões residuais compressivas  

 na superfície da peça. O vidro é 

aquecido uniformemente  

 até uma temperatura acima da vítrea e abaixo

da de amolecimento e, então, é resfriado de 

maneira rápida e homogênea   .

No interior da peça são geradas tensões de

tração, a resistência ao impacto é de 3 a 5 vezes

maior do que em vidros não temperados e os

cacos formados são arredondados e menos

cortantes. Os vidros obtidos por esse método

são chamados de vidros de segurança.

Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou corretamente 3.
A resposta correta é:
A têmpera é um tratamento térmico que visa
melhorar a [resistência] de uma peça de vidro,
por meio da indução intencional de [tensões
residuais compressivas] na superfície da peça. O
vidro é [aquecido uniformemente] até uma
temperatura acima da vítrea e abaixo da de
amolecimento e, então, é resfriado de [maneira
rápida e homogênea] . No interior da peça são
geradas tensões de tração, a resistência ao
impacto é de 3 a 5 vezes maior do que em
vidros não temperados e os cacos formados são
arredondados e menos cortantes. Os vidros
obtidos por esse método são chamados de
vidros de segurança.



Questão 2
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Com o resfriamento de um material cerâmico a
partir de uma temperatura elevada, tensões
internas, chamadas (I), podem ser introduzidas
na estrutura do material como resultado da
diferença na (II) e na (III) entre as regiões na
superfície e no interior. Essas tensões devem
ser evitadas ao máximo nos vidros, uma vez que
podem prejudicar suas propriedades mecânicas
ou, em casos extremos, levar à fratura, em um
fenômeno denominado (IV). A eliminação de
tensões presentes na estrutura do vidro, ou a
redução da magnitude das mesmas, pode ser
feita por meio de um tratamento térmico, o (V),
 em que a peça é aquecida até o (VI) e, então,
(VII) até a temperatura ambiente.

 

Escolha uma:

a. (I) tensões térmicas, (II) taxa de
resfriamento, (III) expansão térmica, (IV)
choque térmico, (V) têmpera, (VI) ponto
de recozimento, (VII) resfriada
rapidamente.

b. (I) contração térmica, (II) taxa de
resfriamento, (III) tensões térmicas, (IV)
choque térmico, (V) recozimento, (VI)
ponto de recozimento, (VII) resfriada
lentamente.

c. (I) tensões térmicas, (II) taxa de
resfriamento, (III) contração térmica, (IV)
choque térmico, (V) recozimento, (VI)
ponto de recozimento, (VII) resfriada
lentamente. 

d. (I) tensões vítreas, (II) temperatura, (III)
expansão térmica, (IV) tensão térmica, (V)
têmpera, (VI) ponto de recozimento, (VII)
resfriada rapidamente.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: (I) tensões térmicas, (II)
taxa de resfriamento, (III) contração térmica, (IV)
choque térmico, (V) recozimento, (VI) ponto de
recozimento, (VII) resfriada lentamente..
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Questão 3
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

O Gorilla glass é um vidro especial para
aplicações em eletrônicos, como: Iphone e
tablets. O nome desse material está incorreto,
pois o material não é um vidro. O Gorilla glass é
constituido de:

Escolha uma:

a. sa㮁ra monocristalina 

b. sa㮁ra policristalina

c. acrilico

d. sílica monocristalina

e. sílica policristalina

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: sa㮁ra monocristalina.
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