
 

Senhores avaliadores,  

Venho respeitosamente requerer a consideração de minha resposta (D) como 
correta para a questão de número 17, e que anulem a questão de número 15 
baseado nas seguintes justificativas: 

Segue o texto da questão 17: 

 

Aponto a seguir, os itens do tópico “Roles Played by Battery Energy Storage 
in Utility Applications” do texto do artigo base para este processo seletivo, as 
confirmações de que as alternativas (A), (B) e (C) estão corretas. Portanto, a 
resposta correta desta questão seria a letra “(D) Todas as alternativas 
corretas” e não (E) como consta no gabarito. 

(A) “diversifying generation portfólios, reducing expensive fuel consumption, 
and promoting renewable penetration” 

(B) “improving power quality via frequency/voltage regulation”. 
combinada com: 
“mitigating system fluctuations  at low and high frequences” 

(C) “increasing the efficiency of electicity generation and transmission, thus 
deferring expansion of the power system infrastructure” 

 

 

 

 



Segue o texto da questão 15: 

 

Embora as alterativas (A), (B) e (C) sejam realmente problemas intrínsecos das 
baterias do tipo NaS, não há em nenhuma parte do texto menção de que a 
mesma esteja sendo substituída, e especificamente  pela Li-ion, “devido” a 
estes motivos apontados na referida questão.  

Entretanto, destaquei a parte do texto do artigo que declara de forma explícita o 
fato de se tratar de uma bateria perigosa imediatamente após declarar que, 
“em contrapartida, melhorias profundas tem sido obtidas por outras baterias, 
como a de Li-ion.”. Mas não explicita qual bateria está substituindo a NaS e 
por qual motivo.  

Não estando explicitada a causa da substituição da bateria NaS pela Li-ion, isto 
se torna passível de interpretações pessoais do leitor do artigo que não trás 
nenhum dado científico de que se tenha feito uma pesquisa que aponte os 
itens (A), (B), (C) conjuntamente, como os motivos da substituição da bateria 
NaS especificamente pela de Li-ion. 

Consequentemente, não sendo possível afirmar, de forma irrefutável e com 
base no texto do artigo, que todas as alternativas sejam os motivos desta 
substituição específica, não é possível responder a esta questão, tornando-a 
passível cancelamento.  

 

Aproveitando, aponto que o título da prova no gabarito enviado por e-mail para 
os candidatos, no dia 21/08/2020, consta como “Processo de Seleção para 1º 



SEMESTRE DE 2018” e não “2º SEMESTRE DE 2020”. Mas isto, obviamente, 
não invalida o certame, inclusive por conta do item 8.1.2. do edital deste 
processo seletivo onde se lê “Os recursos interpostos não têm efeito 
suspensivo”. 

 

 

 

Contando com o deferimento de minhas solicitações por parte esta digníssima 
Comissão de Bolsas, com reflexo aos demais candidatos, aguardo seu 
pronunciamento. 

 

Wander Mendes Martins 

22/08/2020 


