
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2010 – REITORIA/IFRN 
 

ANULAÇÃO DE QUESTÃO 
 
Questão nº: 11 – Mecânica e Materiais 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Segundo, “American Welding Society ,Welding Handbook – Welding Processes. 

Volume 2, 8a edição, AWS, Miami, 1991, 955p.” e “Quites, A.M.. Introdução a 

Soldagem a Arco Voltaico. Soldasoft, Florianópolis, 2002, 352 p.”:  

 

“MIG/MAG –  O processo é normalmente operado de forma semi-automáticas, 

podendo ser também, mecanizado ou automatizado. É o processo de soldagem a arco 

mais usado com robôs industriais. Como trabalha com um (ou mais) arame(s) 

continuo(s), o que permite um alto fator de ocupação, com elevadas densidades de 

corrente no eletrodo (elevada taxa de deposição) e, assim, tende a apresentar uma 

elevada produtividade. Estes aspectos tem levado a uma utilização crescente deste 

processo (e da soldagem com arames tubulares) em países desenvolvidos, onde o 

decréscimo do numero de soldadores e a necessidade de maior produtividade causaram 

a substituição da soldagem com eletrodos revestidos em varias aplicações. A proteção 

do arco e poça de fusão é obtida por um gás ou mistura de gases. Se este gás é inerte 

(Ar/He), o processo e também chamado MIG (Metal Inerte Gás). Por outro lado, se o 

gás for ativo (CO2 ou misturas Ar/O2/CO2), o processo é chamado MAG (Metal Active 

Gas).  

 

ARCO SUBMERSO - A Soldagem ao Arco Submerso (Submerged Arc Welding, 

SAW) é um processo de coalescência dos metais e produzida pelo aquecimento destes 

com um arco estabelecido entre um eletrodo metálico continuo e a peça. O arco é 

protegido por uma camada de material fusível granulado (fluxo) que é colocado sobre a 

peça enquanto o eletrodo, na forma de arame é alimentado continuamente. O fluxo na 

região próxima ao arco é fundido, protegendo o arco e a poça de fusão e formando, 

posteriormente uma camada sólida de escoria sobre o cordão. Este processo pode ser 

automático ou semi-automático. 

 

Portanto, a diferença mais marcante entre ambos é a forma de proteção utilizada para o 

arco, o primeiro utiliza gases, e o ultimo utiliza um granulado. 

 

Como a informação não está inteiramente explicita no enunciado da questão 11 da 

prova de Mecânica e Materiais. Diante disto, com apenas este enunciado não se 

consegue diferenciar qual dos dois processos acima é o mais adequado. Por haver mais 

de uma possibilidade de resposta, esta questão foi anulada. 

A COMPERVE ACATA O PARECER DA COMISSÃO. 

 
Natal, 09 de junho de 2010. 

Gisele Daniel de Almeida 
Coordenadora de Concursos 


