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1) Assinale a opção que apresenta o recurso utilizado para

medir o valor da dureza Vickers de um material.

(A) Penetrador de diamante, com forma de pirâmide de base
quadrada e ângulo de 136° entre suas faces contrárias.

(B) Penetrador de aço, com forma de pirâmide alongada e com

relação de 7: 1 entre a diagonal maior e a diagonal menor

de sua base.

(C) Martelo de aço, com forma de barra e contendo uma ponta

de diamante arredondada.

(D) Tabela classificadora contendo 10 minerais padrões, gra-

duada crescentemente em medidas inteiras e variando de 1

a 10.

(E) Penetrador de aço temperado, com forma esférica, ou pe-

netrador de diamante, com forma de cone de 120° .
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2) Observe os quatro conjuntos de engrenagens a seguir.

(I) (II)
(III) (IV)

Em relação às figuras acima, coloque V(verdadeira) ou
F(falso), e assinale a opção que apresenta a sequência

correta.

( ) O conjunto de engrenagens representado pela figura I é
do tipo cônica.

( ) O conjunto de engrenagens representado pela figura II é
do tipo cremalheira.

( ) O conjunto de engrenagens representado pela figura IV é

do tipo "sem-fim".

( ) Um conjunto de engrenagens do tipo "sem-fim" tem como

finalidade principal transmitir movimento entre dois
eixos que se cruzam no mesmo plano.

( ) Um conjunto de engrenagens do tipo cremalheira tem como
finalidade principal transformar o movimento circular de
um eixo em movimento retilíneo.

(A) (V) (V) (V) (F) (V)

(B) (V) (F) (F) (F) (V)

(C) (V) (V) (V) (F) (F)

(D) (V) (V) (F) (V) (V)

(E) (F) (F) (V) (V) (F)
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3) Há um método para se medir dureza que consiste na comparação

da possibilidade de um material riscar o outro. O material a
ser avaliado deve ser classificado de acordo com uma tabela

que contém 10 minerais padrões. Estes minerais são ordenados

de maneira crescente, conforme a possibilidade de o mineral

anterior ser riscado pelo posterior. A tabela varia (em
medidas inteiras) de 1 a 10, sendo a medida 1 representada

pelo talco e a medida 10 representada pelo diamante.
Assinale a seguir a opção que apresenta a dureza associada a

este método.

01) Rockwell.

(B) Vickers.

(C) Mohs.

(D) Shore.

(E) Brinell.

4) Considerando um ensaio de tração, qual fenômeno está
associado ao endurecimento do metal por deformação a frio na

zona plástica?

(A) Estricção.

(B) Resiliência.

(C) Flambagem.

(D) Encruamento.
(E) Escoamento.
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5) Observe as figuras a seguir.

chaveta

h 

h

As figuras acima representam uma chaveta e seu posiciona-

mento no rasgo de um eixo. Considere os seguintes dados:

b = 10mm à largura da chaveta

h = 8mm a altura da chaveta

d = 80mm 4 diâmetro do eixo

Ta = 50MPa -> tensão admissível de cisalhamento

M = 90Nm 4 torque do eixo

Assinale a opção que apresenta o mínimo comprimento L da

chaveta, em mm, de modo a resistir aos esforços cisalhantes.

(A) 2,5

(B) 4,0

(C) 4,5

(D) 5, 7

(E) 6, 3
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6) O fator de atrito f, para escoamento laminar, é função

apenas do número de Reynolds (f=g(Re)). Neste caso, f é dado
por:

(A) 
2.400

Re

(B) -
Re

(C) -
Re

24
(D) -

Re

64
(E) -

Re

7) É correto afirmar que a designação AISI/ SAE de aços com
menos de 1% de carbono consiste de

(A) dois algarismos à esquerda, usados para definir os vá-

rios tipos de aços entre si conforme o teor de elementos

de liga presentes, e os dois últimos algarismos definem

o valor mínimo de resistência à tração.
(B) dois algarismos à esquerda, usados para definir os vá-

rios tipos de aços entre si conforme.o teor de elementos
de liga presentes, e dois algarismos à direita _que defi-

nem o teor médio de carbono.

(C) três caracteres à esquerda, usados para definir a apli-

cação do aço de acordo com uma codificação internacio-

nal, e dois algarismos à direita que definem o valor mí-

nimo de resistência à tração.

(D) dois algarismos à esquerda que definem o teor médio de

carbono e três algarismos à direita que definem o valor

mínimo de resistência à tração.

(E) três caracteres à esquerda, usados para definir a apli-

cação do aço de acordo com uma codificação internacio-

nal, e dois algarismos à direita que definem o teor

médio de carbono .
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8) As estruturas comumente encontradas em ligas Fe-C com

composições eutetoide, hipoeutetoide e hipereutetoide, à

temperatura ambiente, obtidas por resfriamento lento, são,

respectivamente:

(A) perlita; ferrita e perlita; e perlita e cementita.

(B) ferrita; ferrita e perlita; e perlita e cementita.

(C) ferrita e perlita; perlita; e cementita.

(D) perlita; ferrita; e cementita.

(E) ferrita; perlita e cementita; e martensita.

9) Quanto ao assunto tolerâncias e ajustes, é correto afirmar

que a dimensão 055 j6 indica

(A) que o ajuste do furo com o eixo será com interferência.

(B) os maiores diâmetros do furo.

(C) o diâmetro maior e o diâmetro menor do eixo.

(D) o diâmetro maior e o diâmetro menor do furo.

(E) somente o grau de acabamento da superfície de ajuste.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2011

Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA

6/ 31



10) Observe a figura a seguir, sabendo que as medidas no
referido desenho estão em metros.

O porta-aviões representado pela figura acima necessita de 4

rebocadores para sua atracação ao cais. Cada rebocador

exerce uma força de 25kN (empurrando) na direção do

porta-aviões. Assinale a opção que estabelece as coordenadas

de um ponto no casco, em metros, onde um só rebocador

(empurrando), mais potente, produz o mesmo sistema de
força-binário equivalente aos 4 rebocadores, em relação ao
sistema de coordenadas com centro no ponto "O" .

Dados: Cos (60 ) = 0,500

Sen (60 ) = 0,866

(A) X= 12,3 e Y=21,0

(B) X=27,0 e Y= -21,0

(C) X=30,0 e Y= -21,0

(D) X=30,0 e Y=21,0

(E) X= 120,0 e Y= 15,0
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11) Considere o circuito elétrico a seguir.

6A 12A

40 V 4A 
i-1- 24 V

12V

I T

Os valores, em Ampere, das correntes il e i2 valem,

respectivamente:

24 153
(A) -e--

36 144

148 472
(B) --- e -

36 144

148 36
(C) -e-

144 144

148 400
(D) -e-

36 144

14 420
(E) - e -

36 144

12) Com relação aos polímeros, é INCORRETO afirmar que:

(A) os fenólicos, os poliésteres e os epóxis são tipos de

plásticos termofixos.

(B) os acrílicos, os vinílicos e os policarbonatos são tipos

de termoplásticos.

(C) os termofixos podem aquecer seguidamente sob a ação do

calor e endurecer quando resfriados.

(D) os epóxis, quando reforçados com fibras, podem atingir

resistência mecânica próxima de um aço doce e por isso

são utilizados na confecção de elementos estruturais de
alto desempenho.

(E) um dos processos mais utilizados para a fabricação de

peças de material plástico é o da moldagem por injeção.
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13) Analise as funções a seguir.

y=4-x, y =3x e 3y =x

Assinale a opção que apresenta a área delimitada pelas três

funções acima, em unidades de área.

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

(E) 6

14) Um fluxo de < |> = 10x10-4Wb envolve um indutor de ndutância

igual a 2,0H, sendo que este indutor possui 200 espiras.

Assinale a opção que apresenta, em Ampere, a corrente i des-

te indutor.

(A) 0,02

(B) 0,05

(C) 0,10

(D) 0,20

(E) 0,25
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15) Observe a figura a seguir.

| -
A 3 g

A viga bi-apoiada acima está sob ação de uma força F

aplicada conforme indicado. A condição de equilíbrio da viga

estabelece que:

(A) a reação em A é vertical com módulo igual a e a proje-
2

Få
ção vertical da reação em B tem módulo igual a .

6

(B) a reação em A é vertical com módulo igual a e a proje-
3

FE
ção horizontal da reação em B tem módulo igual a .

2

FE
(C) o módulo da reação em B é igual a .

6

(D) a reação em B tem a mesma direção da força F.

(E) o módulo da reação em A é igual ao módulo da projeção

horizontal de B.
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16) Observe a figura a seguir.

P 3P

2P

/ /

L L L

A viga engastada é carregada transversalmente como mostra a

figura acima. Qual o valor máximo da força cortante e do

momento fletor, respectivamente, em módulo, no ponto de

engaste da viga?

(A) P e 3PL

(B) 2P e PL

(C) 2P e 2PL

(D) 3P e PL

(E) 3P e 2PL

17) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

Os motores de corrente em derivação são aqueles

em que o campo está . 
ligado à fonte de

alimentação e está ligado em com o induzido.

(A) alternada / diretamente / paralelo

(B) alternada / indiretamente / série

(C) contínua / indiretamente / série

(D) alternada / diretamente / série

(E) contínua / diretamente / paralelo

18) Assinale a opção que NÃO apresenta um tipo de ferro fundido.

(A) Mesclado.

(B) Branco.

(C) Cinzento.

(D) Laminar.

(E) Nodular.
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19) Sobre os sistemas de controle mais utilizados em ar

condicionado, assinale a opção INCORRETA.

(A) Os dispositivos de controle podem ser de dois tipos:

liga-desliga e gradual.

(B) Estes sistemas são projetados com o objetivo de prover

conforto, economia e segurança.

(C) Os controles autônomos utilizam o princípio da dilatação

de um líquido volátil para fazer abrir ou fechar uma

válvula.

(D) Os sistemas pneumáticos são acionados por ar comprimido,

geralmente à baixa pressão.

(E) Os sistemas elétricos se baseiam no princípio de que al-

tas correntes podem controlar pequenas cargas.

20) Analise as figuras a seguir.

(I) (II) (III)

triz punção matriz

As cinco ilustrações acima representam processos de

conformação mecânica. Quais destas ilustrações correspondem,

respectivamente, aos processos de trefilação, extrusão e

laminação?

(A) I, II e V.

(B) I, III e V.

(C) II, IV e I.

(D) III, I e II.

(E) III, I e V.
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21) Observe a figura a seguir.

A Temperatura Eutetó de

700

TA

100 -

TC

| | | I

Tempo(s)

O diagrama transformação-tempo-temperatura do aço UNS G10800

é apresentado acima, juntamente com as curvas de
resfriamento para três tratamentos térmicos, TA, TB e TC.

Sabendo-se que as microestruturas produzidas por estes
tratamentos são, respectivamente, perlita fina, bainita e
martensita, as curvas TA, TB e TC representam quais

tratamentos térmicos, respectivamente?

(A) Recozimento; têmpera; e têmpera com revenido.
(B) Recozimento; martêmpera; e têmpera.

(C) Esferoidização; martêmpera; e têmpera.

(D) Normalização; têmpera; e revenido.

(E) Normalização; austêmpera; e martêmpera.
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22) Observe a figura a seguir.

Para o perfil de velocidades no escoamento sobre uma placa

plana representado na figura acima, a partir de uma certa

distância vertical da placa, a velocidade é constante e
igual a U. Nesta região, onde a velocidade do fluido é

constante, o escoamento é chamado de escoamento

(A) invíscido.

(B) laminar .

(C) turbulento.

(D) newtoniano.

(E) estático.

23) A potência que um motor elétrico fornece ao eixo, em regime

contínuo, sem que os limites de temperatura dos enrolamentos
sejam excedidos aos valores máximos permitidos por norma,

dentro da sua classe de isolamento, é chamada de potência

(A) dissipada.

(B) desenvolvida.

(C) induzida máxima.

(D) dinâmica.

(E) nominal.
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24) Observe a figura a seguir.

(I) (II) (III) (IV)

Em relação às figuras acima, é correto afirmar que os tipos

de entalhes "duplo bisel" e "duplo V" são, respectivamente:

(A) III e II.

CB) I e II.

(C) I e IV.

(D) III e IV.

(E) IV e II.

25) Observe a figura a seguir.

Tomeira

2

h

1

Um reservatório, contendo água com nível constante h, possui

dois furos, 1 e 2, conforme a figura acima. Para .o furo 1,

sabe-se que ele enche um recipiente de 120 litros em 2 minu-

tos. Já em 2, sabe-se que o fluido sai com velocidade de

10m/ s e o furo tem uma área de 5cm2. Assinale a opção que

apresenta o valor da vazão na torneira, em m3/ s, para que o

nível h do tanque permaneça constante.

(A) 0,05

(B) 0,06

(C) 0,09

(D) 1, 00

(E) 1,20
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26) Observe a figura a seguir.

AçoA

2 1 Alongamento

A figura acima mostra as características de duas amostras de

aço sem adição de elementos de liga Da e B) obtidas através

do ensaio de tração. A amostra A apresentou limite de

elasticidade definido pela linha vertical 1 e a amostra B

pela linha vertical 2. Comparando os dois gráficos, é

correto afirmar que o aço A tem maior

(A) ductilidade e teor de carbono, mas sua resiliência e

dureza são menores que a do aço B.

(B) teor de carbono e maior resistência à tração, porém, sua

tenacidade e resiliência são menores que a do aço B.

(C) teor de carbono, maior dureza e maior ductilidade, po-

rém, sua tenacidade e resiliência são menores que a do

aço B.

(D) resistência à tração e dureza, mas sua ductilidade, te-

nacidade e teor de carbono são menores que a do aço B.

(E) teor de carbono, maior resistência à tração e é mais

resiliente, porém, sua tenacidade é menor. que a do

aço B.
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27) Correlacione as operações de usinagem às suas respectivas

descrições, e assinale a opção que apresenta a sequência

correta.

OPERAÇÕES DE USINAGEM DESCRIÇÕES

I - Brochamento ( ) Compreende várias operações de

II - Torneamento corte, nas quais a remoção de
III- Aplainamento material é mínima. Sua função
IV - Usinagem por abrasão principal é realizar o acaba-

V - Fresamento mento superficial de peças de

metal usinadas, propiciando

também dimensões adequadas,

dentro das faixas de tolerân-

cias requeridas.

( ) Operação que visa obter super-

fícies planas, seja nas dire-

ções vertical, horizontal ou

inclinada. A ferramenta empre-

gada possui gume único para

realizar corte. Nesta operação

a peça ou a ferramenta realiza

movimento linear.

( ) Compreende a remoção do cavaco

da superfície da peça de ma-

neira linear e progressiva,

devido à passagem sucessiva e

ordenada de arestas de corte.

( ) Operação na qual o metal é

removido por uma ferramenta
giratória dotada de múltiplos

gumes cortantes. Em cada giro

da ferramenta, cada um destes
gumes arranca uma pequena

quantidade de metal. Pode rea-

lizar a usinagem de superfí-

cies em qualquer direção, vis-

to que tanto a ferramenta como

a peça podem movimentar-se si-

multaneamente em mais de uma

direção.

(A) (I) (III) (II) (V)

(B) (II) (V) (III) (IV)

(C) (III) (IV) (II) (I)

(D) (IV) (III) (I) (V)

(E) (IV) (II) (V) (I)
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28) Observe a figura a seguir.

- 

B

h3

A ' ' - Água

h1 h?

Água

Dados: Yágua = 10.000 N/m3

yes = 136.000 N/ m3

h1 = h2 = 10 cm
h3 = 5 cm

Assinale a opção que apresenta o valor da diferença de pres-

são entre os pontos A e B, pa - pa , em kPa.

(A) 10, 81

(B) 11, 90

(C) 13,10

(D) 13, 60

(E) 17,20

29) Assinale a opção que apresenta o tratamento térmico/ termo-

químico que visa o endurecimento superficial de peças de

aço, sem alterar sua composição química.

(A) Cianetação.
(B) Cementação.
(C) Nitretação.

(D) Têmpera superficial.

(E) Coalescimento.
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30) Uma barra circular longa, com seção transversal de 500mm2 é

submetida a uma força axial de tração de 50kN em cada uma de

suas extremidades. Considerando apenas os efeitos da carga

aplicada, assinale a opção que apresenta os valores respec-

tivos das tensões normal e cisalhante, em MPa, em um elemen-

to a 45° em relação à carga aplicada, no centro geométrico

da barra.

(A) 35,4 e 14,6

(B) 35,4 e 50

(C) 50 e 50

(D) 50 e 64,6

(E) 64,6 e 35,4
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31) Observe a figura a seguir.

K1 K2 K3

T1

T2

T3

T4

L1 L2 L3

Dado: T1 > T2> T3 > T4.

A parede de um forno é composta de três camadas de materiais

diferentes, de condutividade térmica K1, K2 e K3, respecti-

vamente. Estas camadas têm espessuras L1, L2 e L3, respecti-

vamente. Sabendo-se que a temperatura no interior do forno é
T1 e a temperatura externa na parede do forno é T4, assinale

a opção que apresenta o fluxo de calor, por unidade de área,

através da parede composta.

(T1 - T4)
(A)

L1 L2 L3

K1 K2 K3

(T1 - T4)
(B)

K1 K2 K3

L1 L2 L3

(T1 - T4)
(C)

L1 + L2 + K3

K1+ K2+ K3)

(T1 - T4)
(D)

K1+ K2+ K3

L1 + L2 + K3

(T1 - T4) . (K1.K2 .K3)
(E)

(L1 + L2 + L3)
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32) Para realização de ensaios de impacto utiliza-se,

normalmente, dois tipos de corpo de prova. Um é o corpo de

prova Charpy, e o outro é o corpo de prova Izod. Em relação

ao corpo de prova empregado no ensaio de impacto Charpy, é

correto afirmar que ele deve ser posicionado

(A) com uma de suas extremidades engastada na máquina de

ensaio. Possui seção transversal quadrada, com os lados

n he li 
aseuacompri nt101a 

e as7 em 
dresenta

(B) na máquina de ensaio de forma apoiada nas suas extremi-

dades. Possui seção transversal circular, com 10mm de

diâmetro, e seu comprimento é de 55mm. Apresenta entalhe

localizado no meio de sua dimensão longitudinal.

(C) com uma de suas extremidades engastada na máquina de

ensaio. Possui seção transversal quadrada, com os lados

medindo 8mm, e seu comprimento é de 75mm. Apresenta en-

talhe localizado a 20mm de uma de suas extremidades.

(D) na máquina de ensaio de forma apoiada nas suas extremi-

dades. Possui seção transversal quadrada, com os lados

medindo 10mm, e seu comprimento é de 55mm. Não apresenta

entalhe.

(E) na máquina de ensaio de forma apoiada nas suas extremi-

dades. Possui seção transversal quadrada, com os lados

medindo 10mm, e seu comprimento é de 55mm. .Apresenta

entalhe localizado no meio de sua dimensão longitudinal.

33) A eficácia de transferência de calor de uma aleta é medida

por um parâmetro chamado eficiência da aleta, que é a

relação entre

(A) o calor que seria transferido se toda a aleta estivesse

na mesma temperatura da base e o calor real transferido.

(B) o coeficiente de condução e o coeficiente de convecção

da aleta.

(C) o calor real transferido e o calor que seria transferido

se toda a aleta estivesse na mesma temperatura da base.

(D) o coeficiente de convecção e o coeficiente de condução

da aleta.

(E) a área de contato da aleta com o ar e a área de contato

da aleta com o corpo a ser refrigerado.
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34) O recartilhamento e o sangramento são trabalhos específicos

de usinagem. Assinale a opção que apresenta o tipo de

operação de usinagem para estes trabalhos.

(A) Furação.

(B) Torneamento.

(C) Serramento.
(D) Mandrilamento.

(E) Fresamento.

35) As abscissas dos pontos de máximo e mínimo da função

x' x2 5
y = - - - - 6x + - 

, respectivamente:
3 2 3

(A) -2 e 3

(B) -2 e 9

(C) 2 e 9

(D) 3 e -11, 833

(E) 9 e -11, 833
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36) Em relação aos fenômenos da fundição de metais e de ligas

metálicas que podem vir a acontecer por ocasião da
solidificação do material na fase líquida dentro dos moldes,

assinale a opção INCORRETA.

(A) O crescimento dos cristais (cristalização) não ocorre de

maneira homogênea, apresentando velocidades de cresci-

mento diferentes pelas diversas direções, e é limitado
pelas paredes do molde.

(B) O fenômeno da concentração de impurezas ocorre em algu-

mas ligas metálicas que contêm impurezas normais em suas
composições. Na fase líquida, certas impurezas ficam

dissolvidas de maneira homogênea, porém, durante o pro-

cesso de solidificação, estas impurezas tornam-se menos

solúveis, tendendo a se agregar com a porção do metal

que ainda está na fase líquida até a sua solidificação

total.
(C) No projeto de uma peça a ser fundida, deve-se considerar

uma espessura mínima de suas paredes. Paredes mais finas

tendem a proporcionar um resfriamento mais lento do

metal ou da liga metálica, fato que pode implicar em

pontos mais macios ocasionados pela relação da velocida-

de de resfriamento com a estrutura do material emprega-

do.
(D) Durante o processo de solidificação ocorre uma contração

do volume do material, gerando uma formação heterogênea

da peça, conhecida como "vazio" ou "chupagem" . Estes

"vazios" podem localizar-se tanto na- região externa da

peça como na interna, próxintos à superfície.

(E) Durante a fase líquida pode haver desprendimento de

gases para a atmosfera, porém, conforme a temperatura

vai decaindo, a saída destes gases da porção líquida vai

se tornando mais difícil, ficando estes retidos na forma

de bolhas próximas à superfície.
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37) Observe a figura a seguir.

A viga mostrada na figura acima é carregada com um binário

de 1kN.m. Os módulos das forças de reação nos apoios A e B,

o valor máximo da força cortante (em módulo) e o valor

máximo do momento fletor (em módulo) são, respectivamente:

(A) 0,2kN; 0,2kN; 0,2kN; e 0,6kN·m.

(B) 0,2kN; 0,2kN; 2kN; e 1kN-m.

(C) 0,2kN; 1kN; 6kN; e 2kN-m.

(D) 1kN; lkN; O , 2kN; e 1kN-m.

(E) 1kN; 1kN; 0, 6kN; e 0,2kN·m.

38) Analise a matriz a seguir.

A =

-3 4

-1 2

Os autovalores da matriz A, definida acima, são

(A) -2 e -1

(B) -1 e 2

(C) 1 e -2

(D) 2 e 2

(E) 3 e 4
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39) Observe a figura a seguir.

Em relação à válvula acima, assinale a opção que apresenta

os itens 1, 2 e 3, respectivamente.

(A) Castelo; sede; e diafragma.

(B) Haste; castelo; e diafragma.

(C) Haste; tampão; e sede.

(D) Haste; castelo; e sede.

(E) Castelo; tampão; e volante.

40) A carga crítica de flambagem para colunas ideais delgadas,

com carga centrada, é menor quando.

(A) ambas as extremidades da coluna são engastadas .
(B) uma extremidade da coluna é engastada e a outra é livre .
(C) ambas extremidades da coluna são fixadas com pinos.

(D) uma extremidade da coluna é engastada e a outra é fixada

com pino.

(E) a rotação em ambas as extremidades da coluna são res-

tringidas.
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41) Analise as duas válvulas a seguir.

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, o tipo e a

denominação de cada válvula acima.

(A) I- tipo retenção, modelo "portinhola"; e II- tipo reten-

ção, modelo "de esfera".
(B) I- tipo retenção, modelo "de pé"; e II- tipo reguladora

de pressão, modelo "de levantamento".
(C) I- tipo bloqueio, modelo "portinhola"; e II- tipo regu-

ladora de pressão, modelo "globo" .
(D) I- tipo dosadora, modelo "de gaveta"; e II- tipo 3 vias,

modelo "esfera".
(E) I- tipo reguladora de pressão, modelo "de gaveta"; e

II- tipo segurança, modelo "macho".

42) Existem diversos meios para conectar tubos, não só para

conectar varas entre si, mas · também para ligá-las a
acessórios . Assinale a opção que NÄO contenha um meio de

ligação entre tubos ou entre tubos e seus acessórios.

0% ) Rosqueada.

03) Ponta e bolsa.
(C) Flangeada.

0] ) Raqueteada.

(E) Soldada.
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43) Observe a figura a seguir.

A B

Membrana

O tanque acima é separado por uma membrana em duas partes. A

parte A tem 1,2kg de ar e o volume de 0,25m3, enquanto a

parte B tem volume de 0,75m3 de ar com densidade de 1,0kg/m3

A membrana é quebrada e o ar da parte A se mistura com o ar

da parte B, ficando em equilíbrio. Assinale a opção que

apresenta a densidade final do ar, em kg/m3, neste tanque.

(A) 0, 75

(B) 1, 00

(C) 1, 25

(D) 1, 95

(E) 2,20
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44) Observe as figuras a seguir.

Em projetos de tubulações são utilizados desenhos

isométricos para visualizar o arranjo das redes e de seus

equipamentos. Acima, estão ilustradas cinco válvulas sob a

perspectiva isométrica. Assinale a opção que apresenta,

respectivamente, os símbolos de uma válvula do tipo "macho"
e outra do tipo "globo".

(A) I e II.

(B) II e III.

(C) V e I.

(D) V e III.

(E) V e IV.

45) Assinale a opção que apresenta um tipo de aço inoxidável não

magnético.

(A) Nitrônico.

(B) Ferrítico.

(C) Martensítico.

(D) Endurecível por precipitação.

(E) Austenítico.
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46) Cada número da figura a seguir representa uma indicação e
compõe o símbolo do estado superficial de determinada peça.

As indicações de "método de fabricação, tratamento ou

revestimento", "direção de estrias" e "sobremetal para

usinagem", respectivamente, são representadas corretamente

por qual das sequências numéricas?

(A) "1"; "2"; e "5"
(B) "1"; "3"; e "5"
(C) "2"; "1"; e "4"
(D) "2"; "4"; e "5"
(E) "3"; "1"; e "4"

47) Uma tubulação horizontal, sem perda de carga, possui uma

área de saída do fluido(água) igual a um terço da área de

entrada. Considerando o escoamento em regime permanente,

uniforme e incompressível, qual deverá ser a pressão na

entrada (relativa à pressão atmosférica), em kPa, para que o

fluído saia com velocidade de 3m/ s?

(A) 1,0 Dado: p = 1.000 kg/m3

(B) 1, 5

(C) 3,0

(D) 4,0

(E) 5,0
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48) As normas vigentes especificam o grau de proteção adequado

em um projeto elétrico, onde este "grau" refere-se à
proteção de invólucros metálicos quanto à entrada de corpos

estranhos e à penetração de água pelos orifícios destinados

à ventilação. Para isso, é utilizado um código que é
representado por duas letras. Assinale a opção que apresenta
este código.

(A) IP

(B) IT

(C) AP

(D) AS

(E) WS

49) Considere como sistema um gás contido em um conjunto cilin-

dro e âmbolo móvel, sabendo que a pressão inicial é Pi e o

volume inicial do gás é V1. Em um dado momento, um Bico de

Bunsen é colocado embaixo do cilindro e ao mesmo tempo que o
âmbolo levanta, gradativamente, a pressão do gás se mantém

constante. O gás, ao final do processo, ocupa um volume V2·

Considerando que o gás se comporta como um gás perfeito,

assinale a opção que apresenta a expressão do trabalho 1W2

para o processo descrito.

(A) Pi.V1.ln(V2/Vi)

(B) P1- (V2 - V1)

(C) Pi- (Vi - V2)

(D) Pi.V1.ln(V1/V2)

(E) Pi.V2.V1
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50) Os ensaios não destrutivos têm por finalidade analisar a

qualidade ou o estado de materiais ou de peças, determinando

se estas podem ser aceitas. Em relação aos ensaios não
destrutivos, assinale a opção correta.

(A) Líquido penetrante, raio-X, partículas magnéticas, en-

saio de dureza e ultrassom podem ser classificados como
ensaios não destrutivos.

(B) Os raios-X ao atravessarem um material ou uma peça con-

tendo descontinuidades, como fissuras, bolhas e porosi-

dades, são absorvidos em maior intensidade por estas
regiões defeituosas. Ao ser revelada a radiografia, es-

tes defeitos aparecem destacados como as partes mais

claras da imagem.

(C) O procedimento de inspeção por líquido penetrante revela

todas as descontinuidades do material, inclusive aquelas

que não se estendem até a sua superfície.

(D) Para a correta inspeção por líquido penetrante devem ser

rigorosamente obedecidas as seguintes etapas: la) lim-

peza superficial completa do material ou peça; 2") apli-

cação da substância "reveladora"; 3a)aplicação do líqui-

do penetrante sobre a superfície a ser inspecionada; e
4a) remoção do líquido penetrante, ocasião em que o

líquido não removido delineará os defeitos existentes.

(E) O teste hidrostático e o teste de pressão, realizados

para verificar a estanqueidade e a resistência de equi-

pamentos, como vasos de pressão e tubulações, não são
considerados ensaios não destrutivos..
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