
Edital 01, de 11 de abril de 2016

Nome do candidato: ____________________________________ CPF: _________________-_____

INSTRUÇÕES

1o)  Verifique se este caderno contém 25 questões,
numeradas  de  1  a  25.  Caso  contrário,  solicite  ao
fiscal  da  sala  outro  caderno.  Não  serão  aceitas
reclamações posteriores.

2o)  A  prova  é  composta  por  25  (vinte  e  cinco)
questões  objetivas,  de  múltipla  escolha,  sendo
apenas uma resposta a correta.

3o) O tempo de duração da prova é de 2 (duas) horas
e 30 (trinta) minutos.

4o) Não é permitida consulta a qualquer material e os
candidatos  não  poderão  conversar  entre  si,  nem
manter contato de espécie alguma.

5o) Os telefones celulares e similares não podem ser
manipulados  e  devem  permanecer  desligados
durante o período em que o candidato se encontrar
na sala, bem como os pertences não utilizados para a
prova  deverão  estar  embaixo  da  carteira,  ficando
automaticamente  excluído  o  candidato  que  for
surpreendido nessas situações.

6o)  O candidato  só poderá deixar  o local  da prova
após 1 (uma) hora do início da prova, exceto os três
últimos  candidatos,  os  quais  só  poderão  deixar  o
local quando todos terminarem a prova.

7o)  É  proibido  fazer  anotação  de  informações
relativas  às  suas  respostas  no  comprovante  de
inscrição ou em qualquer outro meio, que não os
permitidos,  assim  como  recusar-se  a  entregar  o
material da prova ao término do tempo destinado
para a sua realização.

8o)  O  candidato  deverá  preencher  a  caneta  o
Cartão  de  Respostas,  escolhendo  dentre  as
alternativas  A,  B,  C,  D  e  E,  preenchendo
totalmente  a  célula  correspondente  à  alternativa
escolhida,  sendo  desconsiderada  a  resposta  se
não  for  atendido  o  referido  critério  de
preenchimento.  Rasuras e a informação de mais
de uma alternativa na mesma questão anulará a
resposta,  bem  como  o  preenchimento  a  grafite.
Responda a todas as questões. Os rascunhos não
serão considerados em nenhuma hipótese.

9o)  Não  haverá  substituição  do  Cartão  de
Respostas por erro do candidato.

10o) O candidato poderá levar consigo o caderno
de provas após decorrida uma hora do início  da
prova. Não será oferecido outro momento para a
retirada do mesmo. 

11o) É proibida a divulgação ou impressão parcial
ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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1. O conhecimento das forças interatômicas
que  unem  os  átomos  uns  aos  outros
facilita  a  compreensão  de  muitas
propriedades  físicas  dos  materiais.
Considerando  dois  átomos  separados,
que se aproximam um do outro a partir de
uma  distância  infinita,  são  feitas  as
seguintes considerações:

I.  Cada  átomo  exerce  forças  sobre  o  outro,
sendo  que  a  intensidade  destas  forças  pode
variar em função da distância interatômica.

II. As forças exercidas pelos átomos são do tipo
atrativa e repulsiva.

III.  As  forças  repulsivas  surgem de  interações
entre  as  nuvens  eletrônicas  carregadas
negativamente dos dois átomos.

Estão corretas apenas as afirmações:

A) I.

B) II.

C) I e II.

D) II e III.

E) I, II e III.

2. A ligação iônica é encontrada sempre nos
compostos  cuja  composição  envolve
tanto  elementos  metálicos  quanto  não
metálicos e é a ligação predominante nos
materiais  cerâmicos.  Sobre  a  ligação
iônica é INCORRETA a afirmativa:

A) A  ligação  iônica  é
denominada  direcional,
isto  é,  a  magnitude  da
ligação  não  é  igual  em
todas  as  direções  ao
redor do íon.

B) Os  átomos  de  um
elemento  metálico
perdem  com  facilidade
seus elétrons de valência
para  os  átomos  de
elementos não metálicos.

C) As  forças  de  ligação
atrativas  são  de
Coulomb, isto é, os íons
positivos  e  negativos
atraem-se uns aos outros
em  virtude  de  suas

cargas  elétricas
resultantes.

D) Para dois íons, a energia
atrativa  é  função  da
distância interatômica.

E) As energias  de  ligações
são  relativamente
grandes, o que se reflete
em  temperaturas  de
fusão elevadas.

3. Na  ligação  covalente  as  configurações
eletrônicas  estáveis  são  adquiridas  pelo
compartilhamento  de  elétrons  entre
átomos  adjacentes.  Sobre  a  ligação
covalente  são  feitas  as  seguintes
afirmações:

I.  Dois  átomos  que  estão  ligados  de  maneira
covalente contribuirão cada um com pelo menos
um  elétron  para  a  ligação  e  os  elétrons
compartilhados  podem ser  considerados  como
pertencentes a ambos os átomos.

II. Na ligação covalente do metano, o átomo de
carbono que possui quatro elétrons de valência,
compartilha  um  elétron  para  cada  hidrogênio,
para  que  estes  adquiram  uma  configuração
eletrônica considerada estável.

III.  O  número  de  ligações  covalentes  que  é
possível  para  um  átomo  em  particular  é
determinado  pelo  número  de  elétrons  de
valência.

IV.  Os materiais  poliméricos  são típicos  desse
tipo  de  ligação,  sendo  a  estrutura  molecular
básica  desses  materiais  frequentemente
composta por uma longa cadeia de átomos de
carbono que estão ligados covalentemente uns
aos outros por meio de duas das quatro ligações
disponíveis em cada átomo.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I, III e IV.

B) II, III e IV.

C) I, II e III.

D) I, II e IV.

E) I, II, III e IV.

4. “A compreensão dos diagramas de fases
para  sistemas  de  ligas  é  extremamente
importante,  pois  existe  uma  forte
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correlação  entre  a  microestrutura  e  as
propriedades  mecânicas,  e  o
desenvolvimento  da  microestrutura  de
uma  liga  está  relacionado  às
características do seu diagrama de fases.
Além  disso,  os  diagramas  de  fases
fornecem informações valiosas  sobre os
fenômenos  da  fusão,  fundição  e
cristalização,  além  de  outros”.  A  figura
abaixo  apresenta  um diagrama  de  fases
pressão-temperatura para a H2O.

Sobre este diagrama de fases são feitas as
seguintes interpretações:

I.  As  três  curvas mostradas no gráfico  são as
fronteiras  entre  as  fases e em qualquer  ponto
sobre  uma  destas  curvas  as  duas  fases  em
ambos  os  lados  da  curva  estão  em  equilíbrio
entre si.

II.  Todas  as  três  curvas  das  fronteiras  entre
fases se interceptam em um ponto comum e isso
significa que apenas neste ponto todas as fases
– sólido, líquido e gás – estão simultaneamente
em equilíbrio entre si.

III. A interseção da linha horizontal tracejada na
pressão de 1 atm com a fronteira entre as fases
sólido-líquido  corresponde  ao  ponto  de  fusão
nessa pressão.

IV.  Ao  se  cruzar  uma  fronteira,  conforme  a
temperatura e/ou a pressão é alterada, uma fase
se transforma na outra. Por exemplo, sob 1 atm
de pressão, durante o resfriamento, a fase sólido
se  transforma  em  fase  líquido  no  ponto
identificado como 2 na figura.

Estão corretas as afirmativas:

A) I, II e III.

B) I, III e IV.

C) II, III e IV.

D) I, II e IV.

E) I, II, III e IV.

5. A interpretação dos diagramas de fases é
apresentada  nas  afirmativas.  Identifique
com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as
FALSAS,  assinalando  a  seguir  a
alternativa  CORRETA,  na  sequência  de
cima para baixo:

(      ) Para um sistema binário com composição
e  temperatura  conhecidas  e  que  esteja  em
equilíbrio, pelo menos três tipos de informações
são disponíveis:  as fases que estão presentes,
as  composições  dessas  fases,  e  as
porcentagens ou frações das fases.

(     )  Para  o  estabelecimento  de  quais  fases
estão presentes em um diagrama binário deve-
se localizar o  ponto temperatura-composição e
observar as fases correspondentes ao campo de
fases identificado.

(   )  Para  uma  liga  com  composição  e
temperatura  localizadas na região  bifásica,  em
todas as regiões bifásicas pode ser imaginada a
existência  de  uma  série  de  linhas  horizontais,
uma para  cada temperatura,  conhecidas como
linhas de amarração.

(    )  As  quantidades  relativas  das  fases
presentes  em  equilíbrio  podem  ser  lidas
diretamente no diagrama de fases nas regiões
bifásicas.

A sequência correta é:

A) V, F, V, V.

B) V, V, V, F.

C) F, V, F, F.

D) V, F, F, V.

E) F, V, V, F.

6. As ligações químicas podem ser divididas
em  ligações  primárias  e  secundárias.
Sobre este  assunto,  identifique  com “V”
as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS,
assinalando  a  seguir  a  alternativa
CORRETA,  na  sequência  de  cima  para
baixo:

(   )  Existem  somente  dois  tipos  de  ligações
químicas primárias que podem ser encontradas
nos  sólidos:  são  as  ligações  iônicas  e
covalentes. 
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(   ) Em uma ligação covalente, as configurações
eletrônicas  estáveis  são  adquiridas  pelo
compartilhamento  de  elétrons  entre  átomos
adjacentes.

(   ) Numa ligação química secundária, um dipolo
pode  ser  induzido  em um átomo  ou  molécula
que,  normalmente  é  eletricamente  simétrico
(apolar).

(    )  Moléculas  polares  são  assim  chamadas,
pois  os  momentos  dipolares  permanentes
existem em virtude de um arranjo assimétrico de
regiões  carregadas  positivamente  e
negativamente. 

A) V, V, F, F.

B) V, F, V, F.

C) F, V, V, V.

D) F, F, V, V.

E) V, V, F, V.

7. As  reações químicas envolvem rearranjo
de  ligações,  assim  os  reagentes  são
transformados em produtos.  Uma reação
será energeticamente favorecida se:

A) a  energia  das  ligações
for menor que a energia
liberada na formação de
novas ligações. 

B) a  energia  necessária
para quebrar as ligações
não  for  menor  que  a
energia  liberada  na
formação  de  novas
ligações.

C) a  energia  necessária
para quebrar as ligações
for  igual  à  energia
liberada na formação de
novas ligações.

D) a  energia  necessária
para quebrar as ligações
for menor que a energia
liberada na formação de
novas ligações.

E) a  energia  necessária
para quebrar as ligações
for  maior  que  a  energia

liberada na formação de
novas ligações.

8. Os  polímeros  podem  ser  moldados  por
diferentes processos. Sobre este assunto,
analise as afirmativas abaixo.

I.  O  processo  de  extrusão  pode  ser  descrito
como o processo em que o polímero amolecido
é  moldado  continuamente,  fazendo-o  passar
através  de  uma  abertura  (matriz)  que  sempre
possui  exatamente  as  mesmas  dimensões  da
seção transversal do produto desejado.

II. O processo de injeção de termoplásticos pode
ser  descrito  em três  etapas  básicas,  que  são:
plastificação,  conformação  e  estabilização  da
forma.

III.  A moldagem por injeção é um processo de
transformação  composto  por  várias  etapas
executadas em uma ordem que se repete a cada
ciclo, produzindo-se uma ou mais peças por vez.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I.

B) II.

C) I e II.

D) II e III.

E) I, II e III.

9. Uma  empresa  de  exportação  de  frutas
possui câmaras frias, onde são colocados
os estoques em caixas de papelão, mas o
desperdício  é  muito  alto,  pois  as  caixas
ficam úmidas e ao saírem da câmara fria
rasgam. A temperatura dentro da câmara é
de  –8°C.  O  engenheiro  da  empresa  foi
incumbido da substituição das caixas de
papelão por caixas de plástico (polímero).
Indique  qual  dos  polímeros  abaixo  é  o
mais indicado.

A) Poliestireno.

B) Policarbonato.

C) Polietileno  de  alta
densidade.

D) Polimetil  metacrilato
atático.

E) Polipropileno
homopolímero.
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10. Considerando diversas peças de aço liga
S-590, selecione a alternativa do material
contendo  a  microestrutura  de  maior
resistência à fluência:

A) policristalina,  com  grãos
equiaxiais.

B) monocristralina.

C) multigrãos colunares.

D) multigrãos equiaxiais.

E) encruado
bidirecionalmente.

11. Escolha  a  alternativa  onde  um  dos
componentes de sistemas de compósitos
avançados  não  apresentam  a  matriz
cerâmica:

A) C/C.

B) SiC/Si3N4.

C) Para-aramida/epóxi.

D) Al2O3/Mg.

E) SiC/Li-Al-silicato.

12. Um compósito  de  fibra  de  vidro  contém
60% em volume de fibras de vidro em uma
matriz  de  epóxi.  Considerando-se  que  a
densidade  do  vidro  é  de  2,5x106g/m3 e
para o epóxi é de 1,0x106g/m3, selecione a
resposta  CORRETA  que  contenha  o
percentual de peso das fibras de vidro no
compósito  e  a  densidade  do  compósito,
respectivamente.

A) 62,5% e 1,60x106g/m3.

B) 79,0% e 2,10x106g/m3.

C) 62,5% e 2,10x106g/m3.

D) 79,0% e 1,90x106g/m3.

E) 70,8% e 1,85x106g/m3.

13. A respeito da ligação entre fibra e matriz
de  compósitos  reforçados  por  fibra,
selecione a alternativa CORRETA.

A) A  molhabilidade  está
ligada com o trabalho de
adesão  na  interface
fibra/matrix,  ou  seja,

quanto  maior  a
molhabilidade  mais
susceptível  à
deformação relativa entre
esses  componentes  do
material compósito.

B) A  diminuição  da
molhabilidade  da  matriz
à  fibra  compromete
somente  o  tamanho
crítico  da  fibra,  não  o
desempenho  mecânico
do compósito.

C) O  tamanho  crítico  da
fibra  corresponde  ao
tamanho acima do qual a
fibra  fornece  um reforço
insuficiente  para  a
resistência do compósito
ser  adequada  à
aplicação.

D) O  aumento  da
molhabilidade  da  matriz
à fibra permite reduzir o
tamanho  crítico  da  fibra
presente no compósito.

E) Se  a  tensão  cisalhante
de escoamento da matriz
for  significativamente
maior que a constante de
molhabilidade,  o
comprimento  crítico  das
fibras será calculado pela
primeira,  descartando-se
a  constante  de
molhabilidade.

14. Relacionado  aos  materiais  poliméricos,
identifique  com “V”  as  VERDADEIRAS  e
com “F” as FALSAS, assinalando a seguir
a alternativa CORRETA,  na sequência de
cima para baixo:

(     ) Polímeros termoplásticos se tornam moles
e  deformáveis  sob  aquecimento,  o  que  é
característico das moléculas reticuladas.

(     )  Um copolímero aleatório  é  um polímero
onde  unidades  repetitivas  idênticas  ficam
aglomeradas em blocos, ao longo da cadeia.

(     ) Considera-se a cristalinidade dos polímeros
como o empacotamento de cadeias moleculares
para produzir um arranjo atômico ordenado.
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(    ) Para a maioria dos materiais poliméricos,
nem  todas  as  moléculas  são  do  mesmo
tamanho,  e  existe  uma  distribuição  de  pesos
moleculares.

(    ) A ductilidade dos polímeros termoplásticos
é aumentada pelo resfriamento.

A) F, F, F, V, F.

B) V, F, V, F, V.

C) F, F, V, V, F.

D) V, F, V, V, F.

E) F, V, F, V, V.

_______________________________________

15. Sobre  o  processamento  de  polímeros,
assinale a alternativa INCORRETA:

A) Duas  das  principais
técnicas  de
processamento  de
polímeros termoplásticos
são  a  moldagem  por
injeção  e  a  moldagem
por extrusão.

B) A  moldagem  por
compressão  e  a
moldagem  por
transferência  são
processos  comuns  para
polímeros termofixos.

C) O processo de  extrusão
consiste  na  moldagem
de  um  termoplástico
viscoso,  sob  pressão,
através  de  uma  matriz
com extremidade aberta,
de  uma  maneira
semelhante  à  extrusão
dos metais.

D) Tanto  polímeros
termofixos  quanto
polímeros termoplásticos
podem ser moldados por
injeção.

E) A  técnica  de  fundição
não pode ser utilizada na
moldagem  de  polímeros
termofixos.

16. O  estanho,  quando  submetido  a  baixas
temperaturas  (abaixo  de  13,2ºC)  pode
sofrer  desintegração.  Esse  processo  é
conhecido  como  “Doença  do  Estanho”.
Sobre  este  fenômeno,  é  INCORRETO
afirmar:

A) Ocorre  devido  a  uma
transformação alotrópica.

B) Ocorre  devido  a  uma
transformação  com
expressiva  redução
volumétrica.

C) Pode  ser  explicada  por
uma  transformação  de
fase do estanho.

D) A taxa de transformação
que  conduz  a
desintegração  do
estanho  diminui  a
medida  que  a
temperatura diminui.

E) Não  é  explicada  pela
presença  de  impurezas
de chumbo.

17. Quanto  ao  sistema  cristalino  cúbico
(redes  de  Bravais)  e  seus  respectivos
fatores  de  empacotamento,  está
CORRETO:

A) Uma  estrutura  cristalina
Cúbica  de  Face
Centrada  apresenta  um
fator  de  empacotamento
de 68%.

B) Uma  estrutura  cristalina
Cúbica  de  Face
Centrada  apresenta  um
fator  de  empacotamento
de 74%.

C) Uma  estrutura  cristalina
Cúbica  de  Corpo
Centrado  apresenta  um
fator  de  empacotamento
de 74%.

D) Uma  estrutura  cristalina
Cúbica  de  Corpo
Centrado  apresenta  um
fator  de  empacotamento
de 52%.
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E) Uma  estrutura  cristalina
Cúbica  Simples
apresenta  um  fator  de
empacotamento de 68%.

18. Das  características  gerais  dos  materiais
metálicos  de  engenharia,  é  INCORRETO
afirmar:

A) São capazes de grandes
quantidades  de
deformação  sem  sofrer
fratura.

B) Em  relação  às
características
mecânicas,  esses
materiais  são
relativamente rígidos.

C) São  compostos  apenas
por elementos metálicos.

D) Possuem grande número
de  elétrons  não
localizados.

E) São extremamente  bons
condutores  de
eletricidade e calor.

19. O ouro (Au) possui raio atômico de 0,146
nm, massa atômica de 197 g/mol  e uma
massa  específica  de  19,3  g/cm3.
Determine  qual  estrutura  cristalina  ele
possui?

Adote: ρ=  
n . A
V c .N A

“ρ”  significa  densidade,  “n”  número  de
átomos  por  célula,  “A”  massa  atômica,
“Vc”  volume  da  célula  unitária,  e  “NA”
número  de  Avogadro  (6,023x1023

átomos/mol).

A) HCP  (hexagonal
compacta).

B) CCC  (cúbica  de  corpo
centrado).

C) CS (cúbica simples).

D) CFC  (cúbica  de  face
centrada).

E) TCC (tetragonal de corpo
centrado).

20. O limite de fadiga serve como previsão de
vida  de  materiais  metálicos.  Dentre  os
materiais  abaixo,  qual  deles  apresenta
claramente este comportamento: 

A) Aço carbono ABNT 1020.

B) Alumínio ABNT 7075.

C) Dubronze ABNT 6063.

D) Cobre NBR 5021.

E) Monel ASTM B164.

21.  De acordo com o diagrama ferro-carbono
(Fe-C) mostrado na figura abaixo, pode-se
afirmar que a alternativa INCORRETA é:

A) A  reação  eutética  é  útil
na  tecnologia  de
fabricação  do  ferro
fundido.

B) A  reação  eutética
corresponde  no
resfriamento  à
transformação  da  fase
sólida  austenita  ()  para
as  fases  sólidas  ferrita
(α) e cementita (Fe3C).

C) A  reação  eutetóide,
localizada  no  diagrama
pelo ponto B.

D) A  reação  eutética,
localizada  no  diagrama
pelo ponto D.
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E) A  reação  peritética
ocorre na temperatura de
1.493ºC.

22. Sobre  recentes  equipamentos
desenvolvidos  para  operações  de  corte,
relacione o tipo de corte com o seu devido
equipamento, respectivamente:

Tipo de corte Equipamento
1  –  Por
cisalhamento
2 – A plasma
3 – A laser
4 – Oxicorte

A – Guilhotina mecânica.
B  –  Maçarico  de  corte  e
controle de gases
C  –  Tesoura  vibratória
universal.
D –.Sistema dotado  de  bocal
isolado eletricamente e tochas
refrigerantes.
E  –  Máquina  que  possui  um
cabeçote, no qual flui o gás de
assistência  que  remove  o
material  fundido  e  óxidos  da
região de corte.

A) 1-A,1-C; 2-D; 3-E; 4-B.

B) 1-A,1-B; 2-D; 3-E; 4-C.

C) 1-A,1-C; 2-E; 3-D; 4-B. 

D) 1-A,1-B; 2-E; 3-D; 4-C. 

E) 1-B,1-C; 2-D; 3-E; 4-A. 

23. Os processos de fabricação mecânica que
são  empregados  industrialmente  para  a
produção  de  virabrequins  (imagem
abaixo) são:

A) Forjamento e usinagem.

B) Fundição e laminação.

C) Estampagem  e
rotomoldagem.

D) Metalurgia  do  pó  e
soldagem.

E) Trefilação e sinterização.

24. São exemplos de materiais cerâmicos:

I. Vidro.

II. Porcelana.

III. Produto cimentício inorgânico.

Estão corretas apenas as afirmações:

A) I.

B) II.

C) I e II.

D) II e III.

E) I, II e III.

25. A extrusão de matérias-primas cerâmicas
se dá usualmente

I. em temperatura ambiente.

II. com a sucção de ar (o chamado vácuo) na
câmara de extrusão.

III.  com um teor  de  umidade  de  moldagem
superior a 18% em peso.

Estão corretas apenas as afirmações:

A) I.

B) II.

C) I e III.

D) II e III.

E) I, II e III.
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       Assinatura

Hachure (pinte), preenchendo por inteiro, com caneta tinta azul, o campo correspondente à
alternativa que considera correta em cada questão.

QUESTÃO ALTERNATIVA

1 A B C D E

2 A B C D E

3 A B C D E

4 A B C D E

5 A B C D E

6 A B C D E

7 A B C D E

8 A B C D E

9 A B C D E

10 A B C D E

11 A B C D E

12 A B C D E

13 A B C D E

14 A B C D E

15 A B C D E

16 A B C D E

17 A B C D E

18 A B C D E

19 A B C D E

20 A B C D E

21 A B C D E

22 A B C D E

23 A B C D E

24 A B C D E

25 A B C D E


