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1) Qual o tratamento térmico realizado nos aços que acabaram de

ser temperados, cujo objetivo é melhorar a ductilidade,

observando-se a diminuição da resistência à tração e da

dureza, além da redução ou eliminação das tensões internas?

(A) Nitretação.
(B) Normalização.

(C) Recozimento.

(D) Cementação.

(E) Revenido.

2) Analise as afirmativas abaixo a respeito de mancais de rola-

mento.

I - Comparativamente com os rolamentos de esferas, os rola-

mentos de rolos cilíndricos possuem maior capacidade de

carga radial.

II - Os rolamentos autocompensados são indicados para com-

pensar os desalinhamentos provenientes de erros de mon-

tagem e de deflexões do eixo ou da base.

III- Os rolamentos de escora são construídos para suportar

apenas cargas radiais.

IV - Os rolamentos de rolos cônicos são indicados para su-

portar elevadas cargas axiais e radiais.

V - Os rolamentos de agulhas podem ser recomendados quando

a velocidade não for grande e se desejar uma reduzida

dimensão diametral.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

(B) As afirmativas I e III são verdadeiras.

(C) As afirmativas III e IV são verdadeiras.

(D) As afirmativas II, III e V são verdadeiras.

(E) As afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras.

3) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo:

"O conceito de energia surge do

e o conceito de aparece no
li

(A) 1° princípio da termodinâmica / entalpia / 2 ° princípio

da termodinâmica

(B) 2 ° princípio da termodinâmica / energia interna /
1° princípio da termodinâmica

(C) 1° princípio da termodinâmica / entropia / 2 ° princípio

da termodinâmica

(D) 1° princípio da termodinâmica / energia interna /
2 ° princípio da termodinâmica

(E) 2 ° princípio da termodinâmica / entalpia / 1° princípio

da termodinâmica
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4) Observe a figura:

R1

V= 20V

Qual o valor da resistência R2 em OHMS, sabendo-se que as

resistências R1, R2 e R3 estão conectadas a uma bateria de

20 VOLTS e que circula uma corrente de 2 A?

(A) 30 Dados: R1= 20 OHMS e R3= 60 OHMS

(B) 35

(C) 40

(D) 45

(E) 50

5) Considere o cálculo de uma função trigonométrica f(x) pelo

método de expansão segundo a Série de Taylor. Caso haja um

valor definido para x, como ele deverá ser inserido na

expressão da Série de Taylor?

(A) Na forma fracionária.

(B) Em graus .

(C) Em radianos.

(D) Em grados.

(E) Em graus ou radianos .

6) Observe as operações de torneamento apresentadas abaixo.

(V) (VI) (VII) (VII

Quais delas são, respectivamente, operações de sangramento,

faceamento de ressalto e de recartilhamento?

(A) III, V e VI

(B) III, VII e II

(C) VII, IV e VIII

(D) VII, V e VIII

(E) VIII, IV e VII
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7) Os motores elétricos de corrente contínua podem ser classi-

ficados de acordo com as suas características em:

(A) indução, síncrono e universal .

(B) gaiola, rotor bobinado e monofásico.

(C) repulsão, gaiola e síncrono.

(D) série, em derivação e compostos.

(E) indução, síncrono e assíncrono.

8) Elementos como engrenagens e polias podem ser fixados a

eixos e árvores por montagem forçada utilizando-se chavetas.

Considere uma chaveta plana (seção retangular) ,
corretamente

posicionada entre o cubo e a árvore, e os seguintes dados:

T 4 momento de torção do conjunto;

a tensão compressiva;

T 4 tensão cisalhante;

D 4 diâmetro da árvore;

L 4 comprimento da chaveta;

t à altura da chaveta (na direção radial) ;

b a largura da chaveta.

Assinale a opção que apresenta os corretos valores de 01 e

de T, respectivamente, utilizados nos cálculos de dimensio-

namento deste tipo de chaveta.

(A) Ge = 2T / tLD e T = T / bLD

(B) Je = 2T / bLD e T = 4T / tLD

(C) % = 4T / tLD e T = 2T / bLD

(D) Ge = 4T | bLD e T = 2T / tLD

(B) % = 8T / tLD e T = 4T / bLD

9) Em relação aos materiais cerâmicos, é correto afirmar que

possuem

(A) alta resistência à tração.

(B) baixo ponto de fusão.

(C) alta resistência ao choque.

(D) alta ductilidade.

(E) grande resistência ao ataque químico.
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10) Considere um motor de combustão interna do ciclo Otto com as

seguintes características:

n° de cilindros 6 em linha

ordem de queima 5-2-4-3-6-1

cilindrada total 3,3 litros

volume de cada câmara de combustão 67 cm 3

Calcule a razão de compressão deste motor e assinale a opção

correta.

(A) 8,0/ 1

(B) 8,2/ 1 Observação: utilizar somente

(C) 8, 5/ 1 uma casa decimal.

(D) 9,2/ 1

(E) 9,5/ 1

11) A figura abaixo ilustra a água escoando através de um sifão

a partir de um reservatório aberto para a atmosfera.

0 -

Calcule a velocidade da água, em metros por segundo, ao pas-

sar pelo ponto 1, assumindo as seguintes hipóteses:

- o escoamento é permanente e incompressível;
- o atrito é desprezível;
- o diâmetro do reservatório é bem maior que o do tubo;

- aceleração da gravidade igual a 9,8 m/ s2;

- massa específica da água igual a 1000 kg/m3.

(A) 9, 39

(B) 9, 85

(C) 10,27

(D) 10,54

(E) 11, 30
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12) Analise as afirmativas abaixo sobre ensaio de impacto.

I - O ensaio de impacto mede a tendência de um metal com-

portar-se de forma frágil.

II - Charpy, Brinell e Izod são algumas das técnicas de en-

saio de impacto.
III- O corpo de prova do ensaio de impacto é padronizado e

sofre flexão devido ao impacto provocado pelo martelo

pendular da máquina de ensaio.

IV - O corpo de prova Charpy é posicionado de forma engasta-

da na máquina de ensaio.

Assinale a opção correta.

(A) As afirmativas I e II são verdadeiras.

(B) As afirmativas I e III são verdadeiras.

(C) As afirmativas I e IV são verdadeiras.

(D) As afirmativas II e III são verdadeiras.

(E) As afirmativas III e IV são verdadeiras.

13) Complete as lacunas abaixo e assinale a opção correta.

"Existe um ensaio não-destrutivo que possibilita a veri-

ficação de descontinuidades que se prolongam até a

superfície de peças. Este ensaio é denominado inspeção por

. Basicamente ele consiste no(a)

da superfície da peça, seguida da

aplicação do , que lá deverá perma-

necer durante um período de tempo adequado. Finalmente é

feita _ 
com a posterior aplicação

que indicará(ão) ou não a presença de

descontinuidades."

(A) ultra-som / limpeza / cabeçote (dispositivo de envio e

recepção de ondas ultra-sônicas) / a leitura das

medições / de partículas magnéticas.

(B) líquido penetrante / limpeza / líquido / a remoção do

líquido / do revelador.

(C) partículas magnéticas / isolamento / óleo para ensaio /
a magnetização da peça / das partículas magnéticas.

(D) método visual / retificação / ácido para limpeza / a

remoção do ácido / de contraste.

(E) radiografia / limpeza / contraste / a emissão de raios /
do filme de alta sensibilidade.
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14) Observe a figura:
Ci

Supondo-se que a figura acima é o diagrama tensão-deformação

resultante do ensaio em um determinado material, pode-se

afirmar que

(A) trata-se de um material frágil.

(B) foi traçado a partir de um ensaio estático de tração.

(C) o escoamento não foi acusado.

(D) não houve estricção do material.

(E) a ruptura ocorreu antes do material atingir a zona plás-

tica.

15) Assinale a opção que indica a afirmação INCORRETA em relação

ao fenômeno da fadiga de materiais metálicos.

(A) No processo de ruptura de uma peça ou de um corpo de

prova por fadiga, primeiro ocorre a nucleação da trinca

e, em seguida, a sua propagação.

(B) A fadiga de baixo ciclo ocorre com tensões elevadas.

(C) A probabilidade de se encontrar ou de se formar uma

trinca num corpo de prova grande é maior do que num

corpo de prova pequeno, seja o mesmo entalhado ou não.

(D) O material metálico poderá romper-se quando submetido a

esforços cíclicos, mesmo que estes sejam bem inferiores

à carga máxima atingida na tração.

(E) Normalmente, a ruptura por fadiga ocorre quando o número

de ciclos de tensão aplicada é pequeno.

16) Um corpo de prova com comprimento e diâmetro iniciais de

50mm e de 8mm, respectivamente, foi submetido a um ensaio de

tração. Após a ruptura, observou-se que o comprimento e o

diâmetro finais eram de 52mm e de 6mm, respectivamente.

Determine o alongamento e a estricção deste corpo de prova,

nesta ordem e em valores percentuais.

(A) 2 e 25

(B) 2 e 33,54

(C) 3,85 e 25

(D) 4 e 43,75

(E) 4 e 75
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17)

Assinale a opção que apresenta a classificação das juntas

soldadas acima.

(A) I- De topo, II- Superposta, III- De aresta.

(B) I- Superposta, II- De topo, III- De aresta.

(C) I- De aresta, II- De topo, III- Superposta.

(D) I- Superposta, II- De aresta, III- De topo.

(E) I- De topo, II- De aresta, III- Superposta.

18) A figura abaixo ilustra um elevador com massa de 200kg e com

capacidade de transportar uma carga máxima de 1500kg. O

acionamento é executado por um motor elétrico e auxiliado

por um contrapeso de 180kg.

9MOTOR

E

CONTRAPESO

v

D
0
R

Calcule a potência do motor, em KW, necessária para içar o

elevador a uma velocidade constante de 2m/s e assinale a

opção correta.

(A) 29, 792 Considerar a aceleração da

(B) 31, 250 gravidade igual a 9, 8m/ s 2 .

(C) 31, 784

(D) 32, 550

(E) 34, 457

Prova : Amarela Concurso : PS-QC

Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA

7/ 18



19) Observe a figura:

1

5

Na tubulação de água apresentada acima, dispõe-se das

seguintes informações sobre os ramais:

Áreas: Ai= A4= 3, 5m2 Velocidades de Vi= 5m/ s

A3= 2, 5m2 Escoamento: V3= 8m/ s

As= 1, 5m2 V4= 3, 5m/ s

V5= 9m/ s

Considerando-se o escoamento permanente, calcule o valor da

vazão, em m3/ s, no ramal 2 e assinale a opção correta.

(A) 17, 50

(B) 21, 25

(C) 25, 80

(D) 28,25

(E) 31, 75

20) Em relação à perda de carga de um fluido escoando no interi-

or de um tubo retilíneo, pode-se afirmar que

(A) diminui com o acréscimo do comprimento do tubo e da

velocidade média do escoamento e com o decréscimo do

diâmetro do tubo.

(B) diminui com o decréscimo do comprimento do tubo, da ve-

locidade média do escoamento e do diâmetro do tubo.

(C) aumenta com o decréscimo do comprimento do tubo e da ve-

locidade média do escoamento e com o acréscimo do diâme-

tro do tubo.

(D) aumenta com o acréscimo do comprimento do tubo, da velo-

cidade média do escoamento e do diâmetro do tubo.

(E) aumenta com o acréscimo do comprimento do tubo e da ve-

locidade média do escoamento e com o decréscimo do diâ-

metro do tubo.

21) Qual o percentual de teor de carbono do aço eutetóide?

(A) Entre 0 e 0, 77

(B) Entre 2,11 e 4,30

(C) 4, 30

(D) 2,11

(E) .0, 77
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22) Assinale a opção que apresenta a afirmativa correta sobre o

sistema de cotagem.

(A) No unidirecional, os números são orientados para serem

lidos paralelamente às linhas de cota.

(B) A espessura das linhas de cota deve ser igual à dos con-

tornos do desenho.

(C) Não é recomendável aglomerar as cotas .

(D) Deve-se utilizar cotas repetidas, principalmente, para

as que tiverem maior importância.

(E) A linha de cota de um raio deve conter duas setas.

23) Sobre os modos de transmissão de calor, pode-se afirmar que

(A) na condução, a energia é transmitida sem comunicação

molecular direta e com apreciável deslocamento das

moléculas.
(B) se distinguem entre livre, natural, forçada, convectiva

e irradiante.

(C) a radiação é um processo pelo qual o calor é transmitido

de um corpo à baixa temperatura para um de mais alta

temperatura através do espaço.

(D) na convecção, quando o movimento do fluido é induzido

por algum agente externo, o processo é denominado de

convecção forçada.

(E) a convecção livre não depende do transporte de massa

para sua operação.

24) Dada a função f(x) = cos x, assinale a opção que apresenta

sua expansão segundo a Série de Taylor.

(A) 1 - (x2/2! ) + (x4/4! ) - (x6/ 6! ) + ...

(B) 1 - (x3/ 3! ) + (x5/ 5! ) - (x7/ 7! ) + ...

(C) x - (x3/3! ) + (xs/51) - (x / 7! ) + ...

(D) -1 + (x2/2! ) - (x4/4! ) + (x6/ 6! ) - ...

(E) x + (x3n 5 7 
7
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25) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro), nas afirmativas abaixo

sobre o processo de soldagem por brasagem e assinale, a se-

guir, a opção correta.

( ) Neste processo de soldagem, ocorre a fusão dos metais-

base.

( ) É a soldagem de metais e ligas metálicas de diferente

natureza pela adição de um metal ou liga de enchimento

entre os mesmos.

( ) Somente o metal ou liga de enchimento sofre fusão neste

processo.

( ) Neste processo de soldagem, o metal ou liga de enchi-

mento sempre possui um ponto de fusão inferior aos dos

metais a serem unidos.

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

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

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

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

(E) (V) (F) (F) (V)

26) Sobre um ciclo de refrigeração por compressão de vapor, é

correto afirmar que

(A) o refrigerante deixa o condensador como líquido à baixa

pressão.

(B) o vapor é descarregado do condensador e entra no com-

pressor numa pressão elevada.

(C) o refrigerante líquido tem sua pressão elevada na válvu-

la de expansão antes de entrar no evaporador.

(D) o calor é retirado do ambiente a ser refrigerado através

da troca de calor efetuada no condensador.

(E) o refrigerante entra no compressor como vapor à baixa

pressão.
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27) Em relação ao fenômeno da fluência, é correto afirmar que é

a deformação

(A) plástica que acontece em um material submetido à tensão

variável em função do tempo e que nos materiais metáli-

cos, a temperatura influencia bastante o fenômeno.

(B) plástica que acontece em um material submetido à tensão

constante ou praticamente constante em função do tempo e

que nos materiais metálicos, a temperatura influencia

bastante o fenômeno.

(C) elástica que acontece em um material submetido à tensão

constante ou praticamente constante em função do tempo e

que nos materiais metálicos, a temperatura não influen-

cia o fenômeno.

(D) elástica que acontece em um material submetido à tensão

variável em função do tempo e que nos materiais metáli-

cos, a temperatura influencia bastante o fenômeno.

(E) plástica que acontece em um material submetido à tensão

constante ou praticamente constante em função do tempo e

que nos materiais metálicos, a temperatura não influen-

cia o fenômeno.

28) Observe a matriz A:

2 0 -5

A= 0 2 -1

0 0 1

Pode-se afirmar que dois de seus autovalores são:

(A) A1= -1 e A2= -2

(B) Ai= -1 e A2= 3

(C) hi= 1 e X2= -2

(D) Ai. 1 e X2= 2

(E) Xi 2 e X2= 3

29) Qual das opções abaixo contém os componentes comuns aos

motores de concepção convencional do ciclo Otto e do ciclo

Diesel?

(A) Pistão, válvula de descarga, distribuidor e virabrequim.

(B) Pistão, válvula de descarga, válvula de admissão e

biela.

(C) Bomba injetora de combustível, válvula de admissão,

biela e distribuidor.

(D) Biela, válvula de descarga, virabrequim e injeção ele-

trônica de combustível (ou carburador) .

(E) Válvula de admissão, pistão, biela e vela de ignição.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC

Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA

11/ 18



30) O gráfico abaixo representa as curvas características de um

sistema que opera com bomba centrífuga.

Q (vazão)

Assinale a opção que corresponde, respectivamente, às curvas

de Potência absorvida X Vazão, HEAD (carga) da bomba X

Vazão, HEAD (carga) do sistema X Vazão e Rendimento X Vazão.

(A) 1, 2, 3 e 4

(B) 2, 1, 3 e 4

(C) 2, 1, 4 e 3

(D) 3, 2, 4 e 1

(E) 4, 1, 2 e 3

31) Qual dos acessórios de tubulação tem como principal finali-

dade fazer derivações em tubulações?

(A) Joelho.

(B) Cruzeta,

(C) União.

(D) Flange.

(E) Niple.

32) Considere uma bomba operando inicialmente nas seguintes con-

dições: vazão= 500 1/min; carga= 10 metros; rotação= 1000

rpm; e potência absorvida= 5 HP. Se a rotação desta bomba

for aumentada para 2000 rpm, o rendimento inalterado e o

escoamento semelhante, os novos valores de vazão, em 1/min,

carga, em metros, e potência absorvida, em HP, serão, res-

pectivamente:

(A) 1000 / 40 / 40

(B) 1000 / 80 / 20

(C) 2000 / 20 / 40

(D) 2000 / 40 / 20

(E) 4000 / 20 | 10
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33) Qual das opções abaixo contém somente exemplos de válvulas

cuja principal finalidade é a regulagem de fluxo?

(A) Macho, esfera e de gaveta.

(B) Esfera, globo e de pé .

(C) Borboleta, de macho e de retenção.

(D) Globo, agulha e de controle.

(E) Comporta, agulha e de pé.

34) Em relação ao fenômeno da cavitação, é correto afirmar que

(A) pode ocorrer em qualquer máquina sempre que a pressão

estática local estiver acima da pressão de vapor do

líquido de operação.

(B) sua tendência aumenta à medida que a velocidade de es-

coamento local diminui, aumentando a pressão de vapor

superficial.

(C) quando ocorre, o efeito é aumentar o desempenho da bom-

ba, porém pode causar avarias com o passar do tempo.

(D) pode ser evitada se a pressão em todos os pontos da

máquina for mantida acima da pressão de vapor do líquido

de operação.
(E) uma das formas de evitá-la é aumentar a perda de carga

na linha de aspiração da bomba e a temperatura de

trabalho do fluido.
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35) Observe a figura:

P ,

L

Analise as afirmativas abaixo em relação à estrutura de aço

representada na figura acima.

I - Se for aplicada a fórmula de EULER, o comprimento de

flambagem utilizado será li = L, por se tratar de uma

estrutura articulada nos dois extremos.

II - A fórmula de EULER é válida para cálculos de flambagem

para qualquer valor de tensão aplicada, devido à força

P, desde que seja superior ao limite de escoamento do

material (oe) .

III- Dependendo da força P, a estrutura também estará sujei-

ta ao fenômeno de deformação progressiva do material à

tensão constante denominado fadiga.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

(C) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

(D) As afirmativas I e II são verdadeiras.

(E) As afirmativas II e III são verdadeiras.

36) É correto afirmar a respeito do "módulo de elasticidade" ou

"módulo de Young", presente na fórmula da Lei de Hooke, que

(A) é a relação entre a força aplicada a uma peça e sua

deformação.

(B) exprime a resistência à deformação elástica do material.

(C) tem o seu aumento provocado por temperaturas elevadas.

(D) é um valor adimensional que caracteriza a rigidez do

material.

(E) é a razão entre a deformação de uma peça e a tensão

aplicada.
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37) Calculando o limite lim x - tg x 
, obtém-se

x+D x - sen x

(A) -2

(B) -1

(c) O
(D) 1
(E) 2

38) Em uma barra de 50 cm de comprimento e 500 mm2 de área,

aplica-se uma força trativa de 20 KN. Qual é o incremento de

comprimento, em metros, atingido por esta barra?

(A) 1, OX10

(B) 1, OX10-3 Dados: Módulo de Elasticidade E = 200GPa

(C) 2,0X10

(D) 2,0X10-3

(E) 3,0X10-4

39) A taxa de variação de um reagente em um reator é de -2Pi/ 2

kg/h. Sabendo-se que neste reator havia inicialmente 49 kg

deste reagente, em quantas horas todo o reagente será consu-

mido?

(A) 3

(B) 5 Dados:

(C) 7 P = massa de reagente no instante considerado.

(D) 9

(E) 11

40) Qual equação representa a reta normal à curva y =
x3 no

ponto x = -l?

(A) y = 3x + 2

(B) y = -3x - 2

(C) y = -1/3 x - 4/ 3

(D) y = 1/ 3 x + 2

(E) y = 3x + 4/ 3
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41) Assinale a opção que apresenta a afirmativa INCORRETA sobre

o projeto de peças a serem fundidas.

(A) É desnecessário prever que as diversas seções das peças

tenham variações graduais.

(B) A preocupação primordial deve ser evitar defeitos origi-

nados a partir da solidificação do metal líquido no in-

terior do molde.

(C) Deve-se evitar que as peças tenham espessuras de parede

muito finas, pois o metal líquido pode não preencher os

espaços adequadamente.

(D) Deve-se deixar sobremetal nas peças, visando às opera-

ções de usinagem posteriores.

(E) Os machos do molde das peças devem ser bem localizados,

pois eles serão responsáveis pela formação de suas cavi-

dades (orifícios principalmente).

42) Qual dos agrupamentos abaixo reúne os aços inoxidáveis mais

indicados para serem endurecidos por têmpera, conside-

rando-se a classificação baseada na microestrutura que

apresenta à temperatura ambiente?

(A) Ferríticos.

(B) Perlíticos.

(C) Martensíticos.

(D) Austeníticos.

(E) Bainíticos.

43) Qual característica de um sistema de proteção diz respeito à

sua capacidade de atuar num sistema elétrico de maneira a

desenergizar somente a parte do circuito que tenha sido

atingida por uma corrente anormal?

(A) Exatidão.

(B) Seletividade.

(C) Segurança de operação.

(D) Sensibilidade.

(E) Grau de isolamento.

44) Uma máquina térmica opera segundo um ciclo de CARNOT entre

as fontes de 327° C e 27°C, a uma pressão de 4 atm e de 1

atm, respectivamente. Sabendo-se que esta máquina recebe 120

kcal/ s da fonte quente, o seu percentual de rendimento tér-

mico é

(A) 20,0

(B) 50,0

(C) 60,0

(D) 77,7

(E) 91, 7
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45) Em relação às propriedades termodinâmicas, é correto afirmar

que

(A) as extensivas são independentes da massa e da temperatu-

ra, variando com a pressão.

(B) podem ser definidas como uma quantidade que independe do

estado do sistema.

(C) dependem da forma pela qual a substância chegou a um

dado estado.

(D) a relação entre a massa de vapor superaquecido e a massa

de líquido é denominada título.

(E) temperatura, pressão e massa específica são exemplos de

propriedades intensivas.

46) Considere o prisma elementar da figura. Qual a máxima tensão

de cisalhamento em MPa?

xy
y

x G
y

(A) 0, 707
Dados:

(B) 0, 80 8 ex= 2 HPa;
(C) 1, 414

(D) 1, 581 
ay= 1 nra; e

(E) 1, 755 'xy= 0,5 MPa

47) Observe os diagramas de tensão-deformação apresentados

abaixo.

Deformacão (% ) eformação (% ) eformação (% ) Deformação (% )

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

Quais deles representam, respectivamente, o comportamento de

um aço de baixo teor de carbono e de um ferro fundido comum?

(A) I e II

(B) II e I

(C) II e IV

(D) III e I

(E) III e IV
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48) O Número de Reynolds, utilizado no estudo de escoamentos, é

um parâmetro adimensional que representa a razão entre as

forças

(A) viscosas e de inércia.

(B) de inércia e de gravidade .
(C) de inércia e as pressões viscosas.

(D) de inércia e as viscosas.
(E) devido à compressibilidade e as de inércia.

49) Qual a operação de usinagem que consiste no arrancamento do

cavaco da superfície de uma peça de forma progressiva e li-

near e que utiliza uma ferramenta com arestas de corte dis-

postas de maneira sucessiva e ordenada?

(A) Aplainamento.

(B) Torneamento.

(C) Retificação.

(D) Mandrilamento.

(E) Brochamento.

50) Qual máquina NÃO pode ser classificada como sendo da classe

combustão interna?

(A) Motor a gás.

(B) Turbina a gás.

(C) Motor a gasolina.

(D) Turbina a vapor.

(E) Motor DIESEL.
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