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1) Um passageiro de massa 72,2Kg está viajando em um elevador

sobre uma balança colocada no piso. Considerando g= 9,8m/ s2

qual a leitura da balança, em Newton (N) , quando a cabine do

elevador estiver descendo com velocidade constante?

(A) 708

(B) 660

(C) 615

(D) 550

(E) 500

2) Calcule a área da região limitada pelo gráfico de f(x)=x3

pelo eixo x e pelas retas x= 1 e x= -1 e assinale a opção cor-

reta.

(A) 2

(B) 1

(C) 1/ 2

(D) 1/4

(E) 1/ 8

3) Que vantagem adicional o forjado sinterizado possui em rela-

ção ao processo convencional de metalurgia do pó?

(A) Obtenção de estrutura grossa.

(B) Bom acabamento superficial.

(C) Carga de forjamento igual ao forjamento convencional.

(D) Propriedades mecânicas muito melhores que as obtidas

pelo forjamento convencional.

(E) Custo de forjamento igual ao forjamento convencional.

4) Assinale a opção que apresenta o meio de têmpera, em geral

brando, empregado quando há perigo de empenamento, trinca ou

tensão interna excessiva nos aços.

(A) Óleo.
(B) Água.

(C) Solução de cloreto de sódio.

0] ) Solução de soda.

(E) Solução aquosa de glicerina.

5) Qual é o aço inoxidável ao Cr-Ni, com baixo teor de carbono,

e que possui uma microestrutura mista de austenita e ferrita

delta?

CA) Ferrítico.

(B) Martensítico.

(C) Austenítico.

(D) Duplex.

(E) Perlítico.
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6) Qual é a expressão que designa a textura do aço no estado em

que se solidificou e se esfriou normalmente, sem qualquer

tratamento térmico ou mecânico posterior?

(A) Acicular .
(B) Encruado.
(C) Bruta de fusão.

(D) "Ghost lines".
(E) Alinhado.

7) O ferro fundido que se caracteriza pela dutilidade,

tenacidade, resistência mecânica e além disso, possui como

característica mais importante a sua elevada tensão de es-

coamento é o

CA) mesclado.
(B) maleável.

(C) cinzento.
(D) branco.

(E) nodular.

8) Qual é o forno geralmente usado para produção de ferro fun-

dido comum?

QA) Alto forno.
(B) Siemens-Martins.

(C) Cubilô.

(D) Elétrico.

(E) Conversor Bessemer.

9) Os produtos siderúrgicos ao serem fabricados apresentam uma

série de impurezas de natureza metálica ou não, como, por

exemplo,

01) cromo e nióbio.

(B) fósforo e boro.

(C) fósforo e tungstênio.

(D) fósforo e enxofre.

(E) níquel e chumbo.

10) Que impureza pode causar no aço fragilidade à temperatura

ambiente, sendo agravada no caso do aço duro?

(A) Alumínio.

(B) Manganês .

(C) Silício.

(D) Enxofre.

(E) Fósforo.
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11) No estado encruado do aço, um dos efeitos notados é

(A) a diminuição da resistência mecânica.

(B) a diminuição da dureza.

(C) o aumento do alongamento.

(D) a diminuição da ductilidade.

(E) o aumento da estricção.

12) Qual o tratamento térmico utilizado no aço "maraging" para

precipitação de composto intermetálico?

(A) Recozimento.

(B) Normalização.

(C) Têmpera.

(D) Revenimento.
(E) Envelhecimento.

13) 2
Calcule (x3+ 3x-1) dx e assinale a opção correta.

0

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

(E) 10

14) Qual o efeito da microestrutura na usinabilidade dos aços?

(A) Os aços-carbono com teor de carbono entre 0,20% e 0,30%

mostram melhor usinabilidade quando apresentam estrutura

martensítica.

(B) Os aços-carbono com teor de carbono muito baixo (até

0,20% ) são mais economicamente usinados no estado sim-

plesmente laminado.

(C) Os aços-carbono de médio e alto teor de carbono (0,40% a

0,60% ) apresentam melhor usinabilidade com estrutura

martensítica.

(D) Os aços-carbono com alto teor de carbono (acima de

0,60% ) apresentam melhor usinabilidade com estrutura

grosseira.

(E) A introdução controlada de metais moles (chumbo e bis-

muto) piora, apreciavelmente, a usinabilidade do aço.

15) Uma pessoa dirige seu BMW por 8, 3Km em uma rodovia reta com

velocidade escalar de 70Km/h, e ao final deste trecho, pára

por falta de gasolina. A pessoa, então, caminha 1,9Km

durante 27min, até encontrar um posto. Qual a velocidade

média dela (Km/h) desde o instante em que o carro começou

a se mover até chegar ao posto de gasolina?

(A) 8, 6

(B) 10, 5

(C) 13,0

(D) 17, 9

(E) 22, 3
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16) Como é denominado o fenômeno da magnetoestricção, quando se

trata da variação do comprimento da peça em campos

transversais?

QA) Efeito Johnson.

QB) Ponto Curie.
(C) Efeito Wiedemann.

DJ) Efeito Joule.

(E) Efeito Barret,

17) Assinale a opção que apresenta uma das vantagens da inspeção

por ultra-som.

(A) Baixa sensibilidade .
(B) Poder de penetração baixo .
(C) Baixa precisão na estimativa do tamanho da falha.

(D) Oferece riscos ao pessoal de operação.

(E) Fácil transporte .

18) Dentre as principais funções da adição de níquel dos aços,

pode-se destacar

(A) o aumento da tenacidade dos aços ferríticos-perlíticos e

a diminuição da resistência à corrosão.

(B) a diminuição da resistência à corrosão dos aços

temperados e o aumento da resistência dos aços

recozidos.

(C) o aumento da tenacidade dos aços ferríticos-perlíticos e

torna austeníticas as ligas Fe-Cr altas em teor de Cr.

(D) o aumento da temperatura de crescimento de grão e da

resistência à corrosão.

(E) o aumento da resistência dos aços normalizados e da

resistência à corrosão.

19) Quais dentre os aços inoxidáveis abaixo, são não-

endurecíveis?

(A) Martensíticos e ferríticos.

(B) Ferríticos e austeníticos.

(C) Somente os martensíticos.

(D) Somente os ferríticos.

(E) Somente os austeníticos.

20) O principal problema do emprego do carvão brasileiro na pro-

dução de coque metalúrgico é o seu alto teor de

01) manganês.
(B) fósforo.

(C) silício.
(D) enxofre.

(E) carbono.
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21) Dentre as principais funções da adição de Cromo nos aços,

pode-se destacar

(A) o aumento da resistência à corrosão e a melhoria da

resistência a altas temperaturas .
(B) o aumento da resistência à corrosão e a diminuição da

resistência ao desgaste.

(C) a inibição do crescimento de grão e a produção de uma

maior profundidade de endurecimento.

(D) o aumento da resistência a altas temperaturas e a

diminuição da endurecibilidade.

(E) a atuação como elemento desoxidante e a diminuição da

endurecibilidade.

22) Um caixote cuja massa é 360Kg está sobre a carroceria de um

caminhão que se move com velocidade de 120Km/h. O motorista

freia até a velocidade de 62Km/ h em 17s. Considerando-se que

o caixote não desliza sobre a carroceria do caminhão, que

força, em Newton (N) , suposta constante, atua no caixote

durante esse tempo?

(A) 150

(B) 200

(C) -250

(D) -300

(E) -340

23) Qual o elemento utilizado para a produção do ferro cinzento

que favorece a decomposição da cementita em ferrita e

grafita?

(A) Carbono .
(B) Enxofre.

(C) Manganês.

(D) Fósforo.

(E) Silício.

24) O ferro fundido cujo aspecto da região de fratura mostra

uma coloração escura, caracterizada por apresentar como

elementos fundamentais o carbono e o Silício é o

(A) cinzento.
(B) nodular.

(C) maleável.

CD) mesclado.
(E) branco.
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25) Qual é o tipo de corrosão definida como a deterioração da

superfície externa de um metal forçado a funcionar como

anodo ativo de uma célula ou pilha?

04) Grafítica.
(B) Seletiva.
(C) Eletrolítica.

CD) Galvânica.
(E) Induzido por microorganismos.

26) Assinale a opção que apresenta uma afirmativa INCORRETA, em

relação às propriedades e características mecânicas dos

constituintes dos aços.

(A) A austenita nos aços carbono comuns só é estável acima

de 727° C.

(B) A ferrita possui elevada dureza e alta resistência a

tração.
(C) A cementita é o carboneto de ferro Fe3C contendo 6, 67%

de carbono.

(D) A perlita nada mais é que a "mistura" mecânica da ferri-

ta e da cementita.

(E) A austenita é não-magnética.

27) Qual é a forma de corrosão que se processa entre os grãos da

rede cristalina do material metálico?

GA) Puntiforme.

(B) Uniforme.

(C) Alveolar .
OD) Intragranular.

(E) Intergranular.

28) Um corpo é largado e cai livremente a partir do repouso.

Considerando g= 9,8m/ s2, determine, respectivamente, sua

posição (m) e velocidade (m/ s) após decorrido 1s e assinale

a opção correta.

(A) -3,0 e -5,0

(B) -4,9 e -9,8

(C) 2,5 e 3,6

(D) 4,1 e 6,4

CE) 8,2 e 9,0

29) Pode-se afirmar que a inoculação do ferro fundido cinzento

tem por objetivo

(A) aumentar a tendência à grafitização.

(B) aumentar a tendência ao coquilhamento.

(C) aumentar a tendência de formação de ferro fundido

branco.

(D) aumentar o super-resfriamento.

(E) diminuir a tendência à formação de estruturas mais finas

e uniformes.
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30) £ jM 
4 3 2

Calcule x->1 [ (x -2x+ 1) / (x + 3x + 1) ] e assinale a opção cor-

reta.

(A) 4

(B) 2

(C) 0

(D) -2

(E) -4

31) Considerando f(x)=x3, determine a equação da reta tangente

ao gráfico de f(x) no ponto de abscissa igual a 1 e

assinale a opção correta.

(A) y=2x-3

(B) y=3x-2

(C) y= 8x+ 3

(D) y= 5x+6

(E) y= 7x+4

32) Considerando f(x)=4x3 2, calcule f'(1) e assinale a opção

correta.

(A) 8

(B) 12

(C) 10

(D) 14

(E) 6

33) Após a deformação a frio de metais, como varia a propriedade

mecânica?

(A) A estricção aumenta.

(B) A redução de área diminui .

(C) O alongamento aumenta.

(D) O limite de escoamento diminui .

(E) O limite de resistência diminui.

34) Que constituinte básico do aço é responsável pela elevada

dureza e resistência do aço de alto carbono, assim como pela

sua menor ductilidade?

(A) Pirita.
(B) Perlita.

(C) Ferrita.

(D) Austenita.

(E) Cementita.
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35) Os principais fatores que influenciam na posição das curvas

TTT são:

(A) composição química, tamanho de grão da ferrita e hetero-

geneidade da ferrita.

(B) composição química, tamanho de grão da ferrita e homoge-

neidade da austenita.

(C) composição química, tamanho de grão da austenita e homo-

geneidade da austenita.

(D) composição química, tamanho de grão da perlita e homoge-

neidade da austenita.

(E) composição química e tamanho de grão do austenita.

36) Qual a porcentagem de cementita, determinada pela regra da

alavanca, para o aço no ponto eutetóide à temperatura ambi-

ente?

(A) 88

(B) 66

(C) 12

(D) 6

(E) 1

37) Os dois fatores preponderantes para a determinação da estru-

tura de um ferro fundido são

(A) composição química e velocidade de resfriamento.

(B) composição química e tamanho de grão.

(C) composição química e elementos de liga.

(D) velocidade de resfriamento e tamanho de grão.

(E) velocidade de resfriamento e elementos de liga.

38) Assinale a opção que apresenta o fator, o qual aumenta a

temperabilidade dos aços.

(A) Inclusões não dissolvidas não-metálicas.

(B) Inclusões não dissolvidas de nitretos .

(C) Inclusões não dissolvidas de carbonetos.

(D) Granulação fina da austenita.

(E) Elementos dissolvidos na austenita (exceto o cobalto) .

39) No mecanismo de encruamento, o que ocorre com as discordân-

cias (defeitos de linha microscópicos)?

(A) Aumenta a densidade.

(B) Diminui a densidade.

(C) Aumenta a mobilidade.

(D) Não altera a densidade.

(E) Não altera a mobilidade.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC

Profissão : ENGENHARIA METALÚRGICA

8/ 11



40) Os aços inoxidáveis austeníticos são basicamente divididos

em dois grupos: cromo-níquel e

(A) cromo.

(B) cromo-níquel-nióbio.

(C) cromo-níquel-molibdênio.

(D) cromo-manganês-níquel.

(E) cromo-molibdênio.

41) Para um estado Plano de Tensões, considera-se a,=%.=%,
= 0.

Sendo assim, deve-se determinar as tensões as, cy e Er

referentes a uma dada rotação 9. Através da utilização do

Círculo de Mohr, quais os tipos de fratura que ocorrem

quando um aço carbono falha para um valor de tensão de

cisalhamento máxima (Ly = Láxima) e para um valor de tensão

principal (ai e a2)?

(A) Frágil e dútil.

CB) Dútil e frágil.

(C) Somente dútil.

(D) Somente frágil.

(E) Semi-dútil e semi-frágil.

42) Qual o tratamento térmico mais utilizado em ferro fundido

cinzento para redução de tensões?

GA) Recozimento.

(B) Envelhecimento artificial.

(C) Normalização.

(D) Têmpera e revenido .
(E) Endurecimento superficial.

43) Qual é a liga ferro-carbono, que esfriada lentamente a

partir de temperatura acima da zona crítica, gera ferrita e

perlita?

(A) Aço hipoeutetóide.

(B) Ferro fundido.

(C) Aço eutetóide.

(D) Aço hipereutetóide .
(E) Ferro comercialmente puro.

44) Que reticulado corresponde à forma alotrópica do ferro

chamado de "gama"?

(A) Cúbica de Face Centrada.

(B) Cúbica de Corpo Centrada.

(C) Hexagonal Compacta.

(D) Prismática.

(E) Cúbica Simples.
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45) Nos materiais para ímãs permanentes, uma das causas mais

freqüentes da perda de magnetização é

(A) o volume.

(B) a temperatura.

(C) a densidade.

(D) o comprimento.
(E) a massa.

46) Que estrutura um aço comum, meio doce, com textura

martensítica, apresenta após o revenido?

(A) Sorbítica.

(B) Ferrítica.
(C) Cementita.
(D) Troostita.

(E) Grãos de formados .

47) Assinale a opção que apresenta a afirmativa correta sobre o

processo de corrosão.

(A) A resistência à corrosão não depende da passividade .

(B) O cromo não é o elemento básico para conferir passivida-

de aos aços.
(C) Condições fortemente redutoras causam susceptibilidade

ao ataque corrosivo.

(D) Condições fortemente oxidantes não promovem extraordiná-

ria resistência ao ataque corrosivo.

(E) O íon cloro não é destrutivo em relação aos aços-cromo.

48) Qual dos ferros fundidos, apresentados abaixo, possui,

dentre as suas principais características, a boa capacidade

de amortecimento, o que lhe confere larga utilização em

diversos segmentos da indústria, tais como em máquinas ope-

ratrizes?

(A) Branco.

(B) Nodular.

(C) Cinzento.

(D) Mesclado.

(E) Maleável.

49) Qual a heterogeneidade do aço após a solidificação, que são

pequenas cavidades cheias de gases, principalmente Co

(monóxido de carbono), e se apresentam nos lingotes e nas

peças fundidas?

(A) Chupagens .

(B) Segregações.

(C) Estruturas dentríticas.

(D) Bolhas.
(E) Gotas frias.
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50) O ferro esponja é produzido por qual processo de redução?

(A) Total .
(B) Indireta.
(C) Composta.

(D) Simples.

(E) Direta.
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