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917 – Engenharia Mecânica - Bacharelado  

 

INSTRUÇÕES 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 

3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

4. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas. 

5. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais 
somente uma deve ser assinalada. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço 
para cada marcação. 

9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) horas. 

10. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos 
deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto nos itens 5.6.3 do Edital 
57/2019. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o 
atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou 
qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, 
respeitar o subitem 5.6.5 do Edital 57/2019. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 
7.17 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 7.18 do Edital 57/2019. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos item 7.19 a. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo. 

11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme o item 7.19 do Edital 57/2019. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, 
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de prova e no Cartão-Resposta. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o Caderno de 
Questões de prova e o Cartão-Resposta. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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01 - Considerando-se os diferentes mecanismos existentes de transferência de calor, assinale a alternativa correta. 
 

►a) No mecanismo de condução de calor, o parâmetro de transporte mais importante é a condutividade térmica, que é 
dependente da temperatura, sendo que, de modo geral, a condutividade térmica apresenta os menores valores para gases, 
seguidos por líquidos, sólidos não metálicos, e finalizando com os maiores valores para metais puros.  

b) Na condução de calor em regime transiente, um parâmetro fundamental a ser avaliado é o Número de Biot, sendo que 
para números de Biot muito maiores que a unidade, a técnica que pode ser adotada é a da capacitância global, enquanto 
para valores muito menores que a unidade, outras abordagens devem ser utilizadas. 

c) No mecanismo de convecção de calor, um grupo adimensional importante é o número de Nusselt e, dessa forma, 
mecanismos que apresentem elevada taxa de transferência de calor por convecção em geral apresentam valores 
extremamente baixos para números de Nusselt. 

d) No processo de convecção natural, um dos grupos adimensionais a serem avaliados é o número de Rayleigh, que se 
constitui no produto dos números de Grashof e Prandtl; para metais líquidos, espera-se que o número de Prandtl seja 
muito superior à unidade, enquanto que para óleos, o normal é que valores de Prandtl sejam elevados. 

e) Um dos conceitos mais importantes relacionados à radiação térmica é o de corpo negro, que consiste em um absorvedor 
e emissor perfeitos, observando-se, porém, que a radiação emitida por um corpo negro é fortemente dependente da 
direção, sendo, portanto, uma propriedade direcional. 

 
02 - Sobre trocadores de calor e sua análise térmica, assinale a alternativa correta. 
 

a) O coeficiente global de transferência de calor é definido em função da resistência térmica total à transferência de calor 
entre os fluidos, devendo-se excetuar eventuais incrustações sobre as superfícies, pois essas incrustações são sempre 
desconsideradas na avaliação da resistência térmica total. 

b) Para dois trocadores de calor de mesmo comprimento, operando com os mesmos fluidos quente e frio e de mesmos 
aspectos construtivos, mas um operando em condições de escoamento paralelo e o outro operando em contracorrente, 
então a energia térmica total transferida será maior no trocador de escoamento paralelo em comparação com a do trocador 
em contracorrente. 

c) Ao se empregar o método da efetividade-NUT (número de unidades de transferência), deve-se determinar a taxa de 
transferência máxima possível em um trocador e, para tanto, é necessário verificar qual dos dois fluidos (quente ou frio) 
apresentaria a máxima diferença de temperaturas possível, o que é feito avaliando-se qual é o fluido que apresenta a 
capacidade calorífica máxima, multiplicando-a pela máxima diferença de temperaturas possível.  

►d) A razão entre as capacidades caloríficas é um importante parâmetro para que se possa avaliar a efetividade de um trocador 
de calor, sendo que nos casos em que o trocador de calor opere com um dos fluidos em mudança de fase (condensação 
ou ebulição), tal razão é considerada igual a zero. 

e) O número de unidades de transferência (NUT) é um parâmetro adimensional amplamente utilizado na análise de 
trocadores de calor, sendo definido como a razão entre a capacidade calorífica máxima (numerador) e o produto entre o 
coeficiente global de transferência de calor e a área do trocador de calor (denominador). 

 
03 - As forças encontradas nos fluidos em escoamento incluem as de inércia, viscosidade, pressão, gravidade, tensão 

superficial e compressibilidade. A razão entre quaisquer duas forças será adimensional e, em geral, essas forças são 
empregadas para gerar os chamados grupos adimensionais, importantes nas análises dimensional e de semelhança 
na mecânica dos fluidos. Sobre os números adimensionais, assinale a alternativa correta. 

 

a) O número de Froude está relacionado à razão entre as forças de inércia e as forças viscosas. 
►b) O número de Euler está associado à razão entre forças de pressão e de inércia. 
c) O número de Weber caracteriza os efeitos de compressibilidade de um escoamento. 
d) O número de Mach é a razão entre as forças de inércia e as forças de tensão superficial. 
e) O número de Strouhal está associado ao fenômeno de cavitação e leva em consideração a pressão na corrente líquida e 

a pressão de vapor do líquido à temperatura de teste. 
 
04 - Sobre os aspectos físicos e de modelagem existentes na mecânica dos fluidos, assinale a alternativa correta. 
 

a) A hipótese do contínuo falha sempre que as dimensões características do problema são da mesma ordem de grandeza 
do livre caminho médio das moléculas e, por essa razão, tal hipótese não é válida para os escoamentos compressíveis, 
uma vez que nessa classe de escoamentos o livre caminho médio das moléculas se confunde com as dimensões 
características do escoamento. 

b) Linhas de corrente são aquelas desenhadas no campo de escoamento de forma que, em um dado instante, são tangentes 
à direção do escoamento em cada ponto do campo e, dessa forma, são sempre coincidentes com as linhas de trajetória. 

c) A partir das Equações de Euler aplicadas a uma linha de corrente, pode-se obter a Equação de Bernoulli, que é válida 
tanto para escoamentos incompressíveis quanto para escoamentos compressíveis. 

d) Como os escoamentos laminares possuem menores níveis de energia quando comparados com escoamentos turbulentos, 
não conseguem atingir o estágio de escoamento plenamente desenvolvido.  

►e) Escoamentos compressíveis implicam variações apreciáveis na massa específica do fluido em um campo de escoamento, 
sendo que a compressibilidade torna-se importante para escoamentos que apresentem altas velocidades e/ou grandes 
variações de temperatura.  
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05 - Uma usina termelétrica opera com ciclo combinado Brayton (com turbina a gás) e Rankine (com turbina a vapor). A 
energia dos gases de escape da turbina a gás é utilizada como fonte de calor para a caldeira. Sendo ηB e ηR os 
rendimentos dos ciclos Brayton e Rankine, respectivamente, a expressão para o rendimento do ciclo combinado da 
usina é: 

 

a) ηB ηR. 
b) ηB + ηR. 
►c) ηB + (1-ηB) ηR. 
d) ηR + (1-ηR) ηB. 
e) (ηB + ηR) / 2. 

 
 

06 - A primeira lei da termodinâmica também é chamada de lei da conservação de energia. Assumindo que a energia 
cinética e a potencial possam ser ignoradas em uma determinada análise, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A transferência de calor líquida mais o trabalho líquido é igual à variação de energia interna para um processo. 
2. A variação da energia interna mais o trabalho líquido é igual a zero para um processo adiabático. 
3. A entrada de energia total é igual ao resultado de trabalho total mais a variação de energia interna para um motor 

que opera em um ciclo. 
4. A transferência de calor líquida é igual ao trabalho líquido para um ciclo. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente a afirmativa 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
07 - A respeito do NPSH, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O NPSH disponível aumenta com o aumento da vazão volumétrica de água. 
2. O NPSH requerido deve ser maior ou igual ao NPSH disponível para que a bomba não cavite. 
3. O NPSH disponível diminui com o aumento da temperatura do fluido. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 
08 - As turbinas hidráulicas são responsáveis pela maior parte da energia elétrica gerada no Brasil. Com relação às turbinas 

hidráulicas, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A turbina Pelton é a máquina motora que mantém seu rendimento elevado por um intervalo maior de vazão quando 
comparado com as turbinas Francis e Hélice. 

2. A condição ideal da altura de queda teórica de pá infinita de uma máquina motora acontece quando o ângulo entre 
os vetores velocidade periférica e velocidade absoluta é noventa graus na entrada do rotor. 

3. A máxima potência de uma turbina Pelton é encontrada quando a velocidade periférica do rotor na linha de ação 
do jato é um pouco menor que cinquenta por centro da velocidade relativa do jato de água na saída do injetor. 

4. As turbinas de menor velocidade de rotação específica mostram-se mais adequadas para trabalhar em situações 
em que se apresente maior variação da altura de queda do que variação de vazão. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
09 - Estruturas cristalinas metálicas CFC e HC apresentam o mesmo fator de empacotamento igual a 0,74, sendo este valor 

resultante da forma mais eficiente de compactação, considerando átomos esféricos e de igual dimensão. No entanto, 
a justificativa para o mesmo fator de empacotamento, sendo tais estruturas diferentes, é devido à: 

 

a) estrutura HC possuir planos com maior densidade atômica. 
b) estrutura CFC possuir direções cristalinas com maior densidade atômica. 
►c) estrutura CFC possuir sequência de  empilhamento dos planos mais compactos diferente da estrutura HC. 
d) estrutura CFC possuir maior número de coordenação em relação à HC. 
e) estrutura HC ter menor número de átomos por célula unitária em relação à CFC. 
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10 - O diagrama Fe-Fe3C é utilizado para previsão da microestrutura dos aços e ferros fundidos em condições de equilíbrio. 
Considerando um aço com 0,01% de carbono, a microestrutura obtida em condição de equilíbrio quando observada 
por metalografia é formada por: 

 

a) ferrita e austenita. 
b) ferrita e perlita. 
►c) ferrita e cementita. 
d) cementita e perlita 
e) austenita e perlita. 

 
 

11 - A maioria dos componentes mecânicos é produzida em aço ou em liga de alumínio. Levando em consideração as ligas 
de aço e alumínio, assinale a alternativa correta. 

 

a) Somente ligas de alumínio podem ser endurecidas por precipitação. 
b) Os aços inoxidáveis apresentam propriedades mecânicas sempre superiores aos aços baixa liga. 
►c) Uma das principais desvantagens dos aços baixa liga está relacionada a sua baixa resistência à corrosão na maioria dos 

ambientes em que são aplicados. 
d) As ligas de alumínio de elevada resistência podem ter resistência mecânica equivalente aos aços de elevada resistência. 
e) O tratamento térmico de têmpera é um dos principais tratamentos utilizados para aumentar a resistência mecânica de ligas 

de alumínio. 
 

 
12 - Materiais metálicos são largamente empregados na engenharia mecânica devido as suas propriedades. A respeito das 

propriedades dos materiais metálicos, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Em geral, materiais metálicos, comparativamente aos cerâmicos, apresentam elevada tenacidade. 
2. Materiais metálicos são sempre muito dúcteis, independentemente da liga e seu tratamento térmico. 
3. Materiais metálicos podem ter suas propriedades alteradas de maneira conveniente durante o processamento. 
4. O processamento de ligas metálicas não altera suas propriedades. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

13 - Sobre tratamentos térmicos dos aços, é correto afirmar: 
 

a) Normalização de um aço hipoeutetoide produz microestrutura composta de martensita com grãos uniformes e refinados. 
►b) O recozimento pleno é utilizado em aços de baixo e médio carbono para facilitar processos de fabricação posteriores como 

extensiva deformação plástica e usinagem. 
c) A normalização de um aço hipereutetoide produz ferrita pró-eutetoide e perlita fina distribuídas de forma homogênea. 
d) A têmpera é indicada para aços de baixo teor de carbono e produz uma microestrutura composta de ferrita pró-eutetoide 

e bainita. 
e) A microestrutura bainítica é extremamente dura e frágil, sendo obtida através do resfriamento rápido de aços carbono 

comum com alto teor de carbono. 
 
14 - Sobre tratamentos térmicos dos aços, é correto afirmar: 
 

a) A recristalização somente pode ser realizada em aços que não sofreram deformação plástica a frio. 
b) Endurecibilidade é um termo utilizado para descrever a habilidade de um aço hipereutetoide formar cementita pró-

eutetoide. 
c) A têmpera é normalmente seguida de um tratamento térmico posterior de revenimento para aumentar a dureza do aço. 
d) A cementita globulizada é a microestrutura obtida pelo resfriamento rápido (em água) de um aço hipereutetoide a partir da 

região monofásica chamada austenita. 
►e) Sistemas eutéticos permitem um aumento da resistência mecânica pela precipitação de uma segunda fase ao se cruzar a 

linha de solubilidade durante o resfriamento. 
 
15 - Em relação ao processo de soldagem TIG, assinale a alternativa correta. 
 

a) O eletrodo de tungstênio é ligado ao polo positivo da máquina de solda para reduzir o desgaste do eletrodo. 
b) Os gases de proteção utilizados para o processo de soldagem são argônio puro, hidrogênio puro e misturas argônio-

hidrogênio. 
c) É um processo de baixa taxa de deposição em kg/h, pois não é possível adicionar o metal de adição de forma mecanizada. 
d) A máquina de solda utilizada nesse processo é do tipo tensão constante, o que garante pequena variação da corrente 

durante a soldagem. 
►e) O uso da corrente alternada é necessário para soldagem do alumínio, para que seja possível remover óxidos superficiais 

que impedem a soldagem. 
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16 - Os aços carbono contendo elementos de liga tais como Cr e Mo apresentam o risco de trincarem durante a soldagem, 
principalmente na ZTA – Zona Termicamente Afetada. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A probabilidade de ocorrência de trincas diminui quando o teor de C do aço aumenta. 
2. Os eletrodos revestidos do tipo básico são recomendados para evitar trincamentos. 
3. As trincas ocorrem durante o resfriamento, quando a austenita se transforma em ferrita e perlita. 
4. Uma prática comum para evitar trincamentos é pré-aquecer o aço a ser soldado, para reduzir a sua taxa de 

resfriamento. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
17 - O controle estatístico de processo (CEP) é um conjunto de ferramentas úteis para o aperfeiçoamento dos processos 

de fabricação. No tocante ao CEP e suas ferramentas, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A utilidade da curva característica de operação de um gráfico de controle 	é mostrar sua probabilidade de um erro tipo II, 
indicando a habilidade em detectar mudanças de diferentes magnitudes no processo. 

b) O controle estatístico de processo (CEP) pode ser aplicado somente em processos estáveis. 
c) Os gráficos de controle para tendência central e variabilidade são chamados de gráficos de controle para atributos. 
d) O gráfico de Pareto identifica os defeitos (problemas) mais importantes de um dado processo. 
e) O sucesso da implementação do controle estatístico do processo (CEP) depende apenas da escolha adequada das 

ferramentas estatísticas a serem utilizadas. 
 
18 - O planejamento de experimentos é uma ferramenta importante para engenheiros que estejam interessados em 

melhorar o desempenho de um processo de fabricação. A validade das conclusões obtidas a partir de um experimento 
depende de como esse planejamento foi realizado. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) Os experimentos fatoriais com três fatores permitem analisar somente os efeitos principais e a interação entre os dois 
fatores (segunda ordem). 

b) Os experimentos 2  fatoriais possibilitam utilizar k níveis para cada fator envolvido no experimento. 
►c) Os experimentos 2  fatoriais supõem a linearidade nos efeitos dos fatores, sendo possível adicionar pontos centrais aos 

experimentos 2  fatoriais para proteção contra a curvatura.  
d) Os experimentos fatoriais com dois fatores, com repetição (ou com réplicas), devem ser utilizados somente quando não 

há interação entre os fatores. 
e) Os experimentos fatoriais fracionários são úteis para experimentos que envolvem poucos fatores, ou seja, dois ou três 

fatores. 
 
19 - A usinagem é promovida pela remoção de parte do material da peça por uma ferramenta de corte. A parte removida 

pela ferramenta de corte é chamada de cavaco. A formação de cavacos é um fenômeno cíclico. A teoria do 
cisalhamento é a teoria mais aceita para explicar o mecanismo de formação de cavacos nos processos de usinagem. 
Segundo essa teoria, o cavaco é formado basicamente em quatro etapas, que se repetem sucessivamente. Assinale a 
alternativa que corresponde à sequência ordenada dessas quatro etapas, de acordo com a teoria do cisalhamento para 
formação de cavacos. 

 

a) Deslizamento, escorregamento, ruptura e recalque. 
b) Escorregamento, recalque, ruptura e deslizamento. 
c) Ruptura, recalque, deslizamento e escorregamento. 
►d) Recalque, deslizamento, ruptura e escorregamento. 
e) Recalque, escorregamento, deslizamento e ruptura. 

 
20 - As ferramentas de corte utilizadas dos processos de usinagem podem ser fabricadas em diversos materiais. Quando 

são fabricadas em metal duro, as ferramentas de corte oferecem alta dureza e elevada resistência à compressão. Elas 
podem ser utilizadas em diversas operações de usinagem e podem ser compostas de várias camadas. A cobertura das 
ferramentas de metal duro com outras camadas de materiais pode melhorar o seu desempenho. Uma das principais 
camadas de cobertura utilizada é o revestimento de Nitreto de Titânio (TiN). Sobre a usinagem do aço carbono com 
ferramenta de metal duro, a cobertura de Nitreto de Titânio (TiN):  

 

1. Aumenta a dureza do metal duro de base. 
2. Aumenta a resistência ao desgaste por difusão. 
3. Reduz o coeficiente de atrito com o cavaco. 
4. Reduz resistência do metal duro de base. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 

 
  



7/9 
 

21 - Seja um sistema mecânico linear com 2 graus de liberdade e amortecimento viscoso, tal como representado na figura 
ao lado. Esse sistema tem 2 frequências naturais e 2 modos de vibrar distintos. Cada modo 
de vibrar possui 2 componentes, o primeiro associado à coordenada x1 e o segundo à 
coordenada x2. Se o sistema em questão for submetido a um vetor de deslocamentos iniciais 
[x10 x20]T, que é igual ao seu primeiro modo de vibrar, e então liberado dessa posição, com 
velocidades iniciais nulas, ele apresentará vibrações livres descritas pelo vetor [x1(t) x2(t)]T, 
no qual o superescrito T indica transposto. Os deslocamentos iniciais acima mencionados 
são compatíveis com a integridade física do sistema. Com base nas informações 
apresentadas e nos conhecimentos de Vibrações Mecânicas, as vibrações livres resultantes 
serão: 

 

a) funções harmônicas, com frequências iguais à frequência natural associada ao primeiro modo 
de vibrar. 

b) funções periódicas, compostas por 2 componentes harmônicos, cujas frequências serão iguais 
às 2 frequências naturais do sistema, respectivamente. 

c) funções periódicas, compostas por 2 componentes harmônicos, cujas frequências serão múltiplos inteiros da frequência 
natural associada ao primeiro modo de vibrar, respectivamente. 

►d)  funções transitórias, que decairão progressivamente a zero, com participação apenas do primeiro modo de vibrar. 
e) funções harmônicas, que decairão progressivamente a zero, com participação de ambos os modos de vibrar. 

 
22 - Seja um sistema mecânico linear com 1 grau de liberdade e amortecimento viscoso. Esse 

sistema, dito sistema primário, tem massa m1 igual a 7,3 kg, constante de rigidez k1 igual a 
3391 N/m e coeficiente de amortecimento viscoso c1 tal que sua razão de amortecimento, 
dada por ⁄ , é igual a 0,05. Ainda em relação ao sistema primário, sua 

frequência natural é ⁄  rad/s, sua frequência natural amortecida é 

 rad/s e sua frequência de ressonância é  rad/s. Para o exato 

cancelamento da vibração permanente resultante no sistema primário, face à ação de uma 
força excitadora expressa, em N, por f1(t) = 13sen[(6π)t], em que t é o tempo em s, é inserido 
um absorvedor (neutralizador) dinâmico de vibrações, linear e não amortecido, de massa 
m2 e constante de rigidez k2. Assim, é formado um sistema composto com 2 (dois) graus 
de liberdade, ilustrado na figura ao lado. A frequência natural do absorvedor (neutralizador), 
quando considerado isoladamente, é ⁄  rad/s. Com base nas informações 
apresentadas e nos conhecimentos de Vibrações Mecânicas, para exato cancelamento da vibração permanente de 
interesse, a frequência natural do absorvedor (neutralizador), quando considerado isoladamente, deverá ser igual: 

 

a) à frequência natural do sistema primário. 
b) ao dobro da frequência da força excitadora. 
c) à frequência de ressonância do sistema primário. 
d) à frequência natural amortecida do sistema primário. 
►e) à frequência da força excitadora. 

 
23 - O eixo cilíndrico maciço constituído de 

material linear, elástico e isotrópico apoiado 
por mancais de rolamento em A e C recebe 
uma engrenagem de dentes retos com 18 
dentes e diâmetro primitivo de 63 mm, em B 
que se engrena à sua engrenagem par no 
plano da figura ao lado. Um torque é 
transmitido da extremidade D para a 
engrenagem.  

 

Com relação ao enunciado e à figura, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A torção relativa entre as seções 
transversais C e D depende diretamente 
do comprimento L indicado. 

2. No trecho BC, a distribuição de tensões 
cisalhantes na seção transversal varia 
linearmente com a distância radial ao centro do eixo. 

3. A linha elástica do eixo no trecho CD se inclina, porém não se deforma. 
4. O módulo da engrenagem é de 4 mm. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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24 - O elemento infinitesimal representa o estado plano de tensão num ponto de um sólido de material dúctil. Ele está 
orientado segundo os eixos x e y e nele as tensões normais e cisalhantes , ,  e  estão indicadas, conforme a 
figura abaixo. O círculo de Mohr de centro C, mostrado também na figura, corresponde a esse estado de tensão.  

 

 
Com relação ao enunciado e às figuras, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Se a tensão  for igual a +150 MPa, então a tensão  deve ser igual a -50 MPa. 
2. Se o par de tensão  e  corresponde ao ponto A do círculo de Mohr, então as coordenadas do ponto B do 

mesmo círculo fornecem o par de tensão  e . 
3. As tensões principais nesse ponto sólido são -100 MPa, 0 MPa e +200 MPa. 
4. Se a tensão de escoamento do material for igual a 200 MPa, então ocorre falha do material nesse ponto sólido 

segundo a teoria da máxima tensão de cisalhamento (ou critério de Tresca). 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
25 - A respeito do conceito de projeto mecânico, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As fases de projeto, essencialmente, envolvem a identificação de uma necessidade, definição do problema, 
síntese, análise e otimização, avaliação e apresentação. 

2. Enquanto a necessidade é algo mais específico, na qual se incluem todas as especificações para o objeto que 
deverá ser projetado, o problema é mais abrangente, sendo necessário aprofundar os esforços para que se chegue 
na real necessidade. 

3. Um projeto, em termos de gestão, envolve um esforço temporário e único, não sendo possível desenvolver um 
projeto e repeti-lo posteriormente. 

4. O projeto em engenharia envolve fundamentalmente definições de requisitos técnicos e elaboração de uma 
concepção com posterior definição da solução final, não cabendo ao engenheiro trabalhar com aspectos 
relacionados à comunicação do projeto, função esta restrita aos gestores do projeto. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
26 - Uma esfera encontra-se sobre uma trajetória circular dentro de um tubo. Qual deve 

ser a mínima velocidade necessária na posição 1, para que o corpo esférico alcance 
a posição 2? 
(Considere sem atrito a interação entre o corpo e sua trajetória,  como sendo o raio do 
centro do tubo ao centro da esfera e 	a gravidade). 

 

►a) 	2 . 

b) 	 2 . 

c) 	 . 

d) 3	 . 

e) 	 3 . 
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27 - O processo de desenvolvimento de produtos (PDP) envolve uma série de estratégias, atividades e tarefas organizadas 
sistematicamente, de modo que, ao final de todo esse processo, as empresas consigam gerar valor aos seus clientes. 
Para isso, estrutura-se o PDP em três macrofases: macrofase de pré-desenvolvimento, desenvolvimento e pós-
desenvolvimento. Com relação ao assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O Projeto de Experimentos (DOE) é uma técnica utilizada para definir dados, quantidade e as condições de coleta 
durante um determinado experimento, sem o uso de ferramentas estatísticas.  

2. Quando a avaliação dos Sistemas, Subsistemas e Componentes levanta um potencial de otimização, ou quando 
surgem problemas na análise de tolerâncias, devem-se ajustar os valores das tolerâncias dos componentes para 
se atingir as metas definidas para os subsistemas e sistemas. 

3. Projeto Robusto, também conhecido como Método Taguchi, é uma abordagem da engenharia de qualidade off 
line, que busca aumentar a robustez dos produtos por meio da diminuição dos efeitos dos “ruídos” no seu 
desempenho (variação dos parâmetros críticos).  

4. O método FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) pode ser realizado durante toda a fase de projeto conceitual 
e, às vezes, durante o projeto detalhado. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
28 - Experimentos têm demonstrado que a resistência oposta por um fluido, ao movimento de um corpo, é uma função da 

velocidade. Em alguns casos é diretamente proporcional à velocidade, em outros é proporcional ao quadrado da 
velocidade ou ao cubo desta. Se considerarmos que uma esfera de aço, de massa m, solta em um recipiente cheio de 
um fluido que é óleo; em que a esfera parte do repouso ) e a resistência ao movimento desta esfera no óleo é 
dada por , em que  é uma constante e  a velocidade. 
Para que a esfera alcance a velocidade ,			a profundidade  
será: 

 

a) ln
	

 

b) ln
	 	

. 

c) ln
	

. 

►d) ln
	

. 

e) ln
	

. 

 
 
29 - O processo de estampagem de chapa consiste em deformar o material utilizando o embutimento e/ou o estiramento. 

Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 
 

►a) No estiramento, a chapa está totalmente presa na sua periferia. 
b) No embutimento, a chapa está parcialmente presa na sua periferia. 
c) No estiramento, a chapa está livre para escoar para dentro da cavidade da matriz. 
d) No estiramento, a chapa não sofre redução de espessura. 
e) No embutimento, a chapa nunca fratura durante o processo. 

 
 
30 - Segundo a NBR 6158, norma de sistemas de tolerâncias e ajustes, o ajuste entre um eixo e um furo pode ser folgado, 

interferente ou incerto. Considere o ajuste 25H7s6, no qual os afastamentos são iguais a EI=0, ES=21µm, ei=35µm e 
es=48µm. Esse ajuste é: 

 

a) folgado, com folga mínima igual a 14 µm e folga máxima igual a 48 µm. 
b) incerto, com interferência máxima igual a 14 µm e folga máxima igual a 48 µm. 
c) folgado, com folga mínima igual a 0 e folga máxima igual a 48 µm. 
d) interferente, com interferência mínima igual a 0 e interferência máxima igual a 14 µm. 
►e) interferente, com interferência mínima igual a 14 µm e interferência máxima igual a 48 µm. 

 
 


