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427 – ENGENHARIA MECÂNICA  

 

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. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na 

sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 

prova. 
5. 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. 
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite 

do espaço para cada marcação. 
7. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 

cartão-resposta. 
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo de revalidação de diploma o candidato 

que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou 

outro candidato; 
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 

meio de comunicação; 
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo de revalidação de 

diploma; 
h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 
i) não permitir a coleta de sua assinatura; 
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 

processo de revalidação de diploma; 
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.18 do edital (os três últimos candidatos de cada 

turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do processo de revalidação de diploma. 

11. 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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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 
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01 - Com relação ao estudo dos aços-liga, aços inoxidáveis podem apresentar ou não transição dúctil-frágil dependendo 
da estrutura cristalina da matriz do aço considerado, quando submetidos a condições criogênicas. Levando em 
consideração os dados apresentados, é correto afirmar que os aços inoxidáveis: 

 

a) martensíticos com estrutura de martensita revenida não apresentam transição dúctil-frágil. 
b) austeníticos com estrutura cristalina CFC e os aços inoxidáveis ferríticos com estrutura cristalina CCC apresentam 

transição dúctil-frágil. 
c) ferríticos com estrutura cristalina CCC não apresentam transição dúctil-frágil. 
d) austeníticos com estrutura cristalina CFC e os aços inoxidáveis ferríticos com estrutura cristalina CCC não apresentam 

transição dúctil-frágil. 
►e) austeníticos com estrutura cristalina CFC não apresentam transição dúctil-frágil. 

 
02 - No estudo dos aços-carbono e aços-liga, diferentes fases podem ser obtidas, dependendo fortemente da composição 

química da liga. São exemplos de diferentes fases nos aços: 
 

a) Ferrita, cementita, bainita e martensita. 
b) Austenita, perlita, cementita e ferrita. 
c) Bainita, martensita, ferrita e perlita. 
►d) Cementita, austenita, ferrita e martensita. 
e) Perlita, martensita, ferrita e austenita. 

 
03 - Os cavacos produzidos em processos de usinagem por geometria definida podem ser classificados em: 
 

►a) fita, helicoidal, espiral, lasca. 
b) contínuo, ruptura, lasca, espiral. 
c) ruptura, lasca, helicoidal, fita. 
d) contínuo, helicoidal, cisalhamento, fita. 
e) cisalhamento, ruptura, lasca, fita. 

 
04 - Uma operação de torneamento em desbaste é realizada em uma peça de aço ABNT 1045 com os seguintes parâmetros: 

profundidade de corte = 2 mm, avanço = 0,25 mm/v e ferramenta de metal duro com ângulo de posição = 90º. 
Considerando as constantes da equação de Kienzle Ks1 = 1750 N/mm2 e (1-z) = 0,75, o valor calculado para força de 
corte (em Newton) será de aproximadamente: 

 

a) 322. 
b) 424. 
c) 542. 
►d) 848. 
e) 1697. 

 
05 - Dois escoamentos do mesmo gás ideal, de vazões mássicas iguais, 

alimentam um trocador de calor perfeitamente isolado. Assim como 
mostrado na figura ao lado, o gás “quente” apresenta uma redução de 
temperatura de 50% entre a entrada (T1) e a saída do equipamento (T2 = 
0,5·T1), enquanto o gás “frio” entra no trocador de calor com temperatura 
igual a T3 = 0,75·T2. 

 

Assumindo que o funcionamento é em regime permanente, que os dois 
escoamentos são isobáricos e que as variações de energia cinética e 
potencial do gás no trocador de calor são desprezíveis, assinale a 
alternativa que determina a relação de temperaturas T4/T1 e o valor 
adimensional da geração específica de entropia no processo (  

ger pS m c ). 

a) T4/T1 =  8/7;  
ge r pS ︵m c ︶= ln(7/6). 

b) T4/T1 = -7/8;  
ge r pS ︵m c ︶= ln(6/7). 

c) T4/T1 =  7/8;  
ge r pS ︵m c ︶= ln(6/7). 

►d) T4/T1 =  7/8;  
ge r pS ︵m c ︶= ln(7/6). 

e) T4/T1 =  8/7;  
ger pS ︵m c ︶= ln(7/7). 
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06 - Considere a expansão adiabática e reversível de um gás ideal 
diatômico em um bocal perfeitamente isolado convergente-
divergente. A velocidade do gás na entrada do bocal é baixa e, assim 
como mostra a figura ao lado, a pressão e temperatura na entrada são 
iguais a P1 e T1, enquanto na garganta do bocal a pressão e 
temperatura críticas são iguais a P2 < P1 e T2. 

 

Assumindo que o escoamento do gás pelo bocal ocorre em regime 
permanente e sem variações significativas de energia potencial, 
assinale a alternativa que determina a relação de temperaturas T2/T1 e 
o valor adimensional da geração específica de entropia no processo  
(  

ger pS m c ). 

a) T2/T1 =  6/5;  
ge r pS ︵m c ︶=  1,0. 

b) T2/T1 =  6/5;  
ge r pS ︵m c ︶= -1,0. 

►c) T2/T1 =  5/6;  
ge r pS ︵m c ︶=  0,0. 

d) T2/T1 =  5/6;  
ge r pS ︵m c ︶=  1,0. 

e) T2/T1 =  6/5;  
ge r pS ︵m c ︶=  0,0. 

 
07 - A figura a seguir mostra uma estrutura engastada à direita e livre na extremidade esquerda. A estrutura é formada por 

duas barras soldadas entre si, uma horizontal e outra vertical, ambas de mesma seção transversal, seção A-A. Na 
extremidade livre é aplicada uma força vertical para cima de intensidade 500 N. 

 

 

Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A tensão de flexão admissível empregada no projeto é de 150 MPa. 
b) O momento fletor no engaste tem intensidade de 135 N.m. 
c) A tensão de flexão máxima na seção A-A é de 150 MPa. 
d) A barra vertical está toda ela submetida ao estado de cisalhamento puro. 
e) O momento de inércia de área da seção transversal das barras em relação ao eixo z passando pelo centroide C é igual a 

432.10-11 m4. 
 
08 - Eixos, mancais, engrenagens, embreagens, freios e molas constituem elementos de máquinas. Com relação ao 

assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Um parafuso de potência de passo 3 mm gira à rotação de 100 rpm e movimenta um carro em translação ligado a 
ele por meio de um furo com rosca. Logo, a velocidade do carro é de 300 mm/s. 

(   ) Dois mancais de rolamento de esfera iguais são submetidos à mesma carga, porém a rotações diferentes. Logo, 
se ambos são postos a trabalhar ininterruptamente na mesma data, prevê-se que aquele que gira a uma rotação 
menor terá de ser substituído primeiro. 

(   ) Uma engrenagem tem diâmetro primitivo 100 mm e módulo 5 mm. Logo, ela possui 20 dentes. 
(   ) Um redutor de velocidade é formado por um único par coroa-pinhão, no qual a coroa tem 45 dentes e o pinhão 15. 

Logo, se o pinhão gira à rotação de 1800 rpm, a coroa gira a 5400 rpm. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – F. 
►b) F – F – V – F. 
c) V – F – V – V. 
d) F – V – F – V. 
e) V – V – V – F. 

 
09 - Com respeito à estrutura cristalina de face centrada (CFC), é correto afirmar: 
 

►a) Seu fator de empacotamento atômico é 0,74. 
b) Cada átomo do vértice é compartilhado por seis células unitárias. 
c) Cada átomo do centro da face pertence a quatro células unitárias. 
d) Seu número de coordenação é 8. 
e) Os átomos das faces possuem oito vizinhos próximos cada um.  
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10 - Considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Quando uma peça metálica está sujeita a esforços acima de sua tensão limite de escoamento, ela sofrerá 
deformação plástica. 

2. Quando uma peça metálica está sujeita a esforços, ela sempre apresentará deformação elástica. 
3. A deformação elástica é permanente e a deformação plástica se recupera ao se descarregar a peça. 
4. Ao se descarregar uma peça que sofreu deformação plástica, toda a deformação elástica será recuperada e a 

deformação que permanecerá será a deformação plástica. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
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) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
11 - Ligas Al-Cu (série 2xxx) podem sofrer tratamento de solubilização e envelhecimento, exibindo uma sequência de 

precipitação que determina a microestrutura e, em consequência, propriedades mecânicas. Tipicamente, a resistência 
mecânica exibe um pico máximo com o aumento no tempo de envelhecimento. Considerando as características do 
tratamento térmico de solubilização e envelhecimento de ligas Al-Cu, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmativas: 

 

(   ) Um aumento na temperatura de envelhecimento desloca o pico de propriedades para tempos menores. 
(   ) Para as mesmas condições de tempo e temperatura, um aumento no teor de soluto (Cu) na liga desloca o pico de 

propriedades para valores maiores. 
(   ) Deformação após a etapa de solubilização desloca o pico de propriedades para valores menores. 
(   ) Envelhecimento natural resulta em materiais com propriedades pouco estáveis. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – F – F. 
b) F – F – V – V. 
c) V – V – V – F. 
d) V – F – F – V. 
e) F – V – V – V. 

 
12 - Nos processos de usinagem com geometria definida, a velocidade de máxima produção é definida como: 
 

a) a velocidade que propicia o menor tempo de corte. 
b) a velocidade que propicia o menor custo de usinagem. 
c) a velocidade máxima disponível na máquina. 
d) o valor máximo entre a velocidade de corte a velocidade de avanço. 
►e) a velocidade que propicia o menor tempo de usinagem. 

 
13 - Em uma fábrica de rolamentos, o tratamento térmico das esferas (têmpera) é efetuado em um banho de óleo, sendo 

essas esferas submetidas a um resfriamento brusco posteriormente ao seu aquecimento em um forno. Ao sair do 
forno, as esferas de aço encontram-se a uma temperatura de 860 °C e são imersas em óleo à temperatura de 20 °C. O 
resfriamento da esfera ocorre por convecção forçada, para assegurar a transformação de fase sólida do aço, 
garantindo as propriedades mecânicas desejadas, em particular a sua dureza. Admitindo que o campo de temperaturas 
no interior da esfera seja uniforme e partindo do balanço de energia na esfera, o tempo de seu resfriamento da 
temperatura de 860 °C até a de 300 °C é de: 

 

(Diâmetro das esferas: D = 10 mm; Coeficiente de troca de calor convectiva: h = 300 W/m²K; Propriedades do aço: ρ = 8.000 
kg/m³, c = 480 J/kg K; Volume da esfera: V = (4/3)πR³, onde R é o raio da esfera; Área da esfera: A = 4πR².) 

 

a) 23,4 s. 
b) 39 min. 
c) 390 min. 
►d) 23,4 h. 
e) Infinito. A esfera nunca alcançará essa temperatura. 
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14 - Considere o ciclo de refrigeração de múltiplo estágio mostrado na 
figura ao lado. Esse ciclo possui dois estágios de expansão e de 
compressão, e entre eles há um tanque de gás flash e um trocador 
de calor aberto. 

 

Sobre esse tipo de sistema de refrigeração, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

1. O Coeficiente de performance desse sistema é dado por: 
β = (h1-h8)/(h4-h3+h2-h1). 

2. O tanque de gás flash permite um sub-resfriamento para uma 
temperatura inferior à temperatura ambiente. 

3. A fração do fluxo de massa que passa pelo evaporador é dada 
por: (1-x) = (h6-h9)/(h7-h9). 

4. Esse ciclo é indicado para sistemas de refrigeração de único 
estágio cuja taxa de compressão é inferior a 9. 

 

Estão corretas: 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
15 - Em uma empresa, existem 500 m de linha de vapor a 150 °C, com diâmetro externo de 0,1 m, sem isolamento térmico, 

em um ambiente fechado a 30 °C. O vapor estava sendo gerado através da queima de lenha, que produzia energia a 
baixo custo porém causando grandes danos ambientais. Diante disso, esse processo foi substituído por um sistema 
de queima de gás natural adaptado à caldeira, que polui menos e ainda apresenta vantagens no custo do kWh. 
Objetivando a racionalização de energia nessa empresa, propõe-se o isolamento da tubulação a partir de uma análise 
dos custos envolvidos. Para tanto, considere um coeficiente de transferência convectiva de calor ha = 7,0 W m−2 K−1 
entre a tubulação e o ar ambiente. Despreze as resistências térmicas por convecção interna e condução na parede da 
tubulação e suponha que as temperaturas das paredes internas do recinto sejam iguais à temperatura do ambiente. 
Sendo o custo do kWh de R$ 0,10, assinale a alternativa que apresenta a economia de energia diária que pode ser 
obtida isolando-se a tubulação com uma camada de 0,05 m de lã de vidro (k = 0,04 W m−1 K−1). 

 

(Despreze trocas térmicas radiativas entre o isolante e o ambiente e considere o coeficiente de convecção entre a superfície 
do isolante e o ambiente sendo, hb = 3,5 W m−2 K−1.) 

 

Taxa de transferência de calor por radiação:  

Taxa de transferência de calor por condução em um cilindro:   

Emissividade da parede externa da tubulação: ε = 0,9 
 

Constante de Steffan-Boltzmann: 5,67.10  
 

a) R$ 0,0072572/dia. 
b) R$ 0,04489/dia. 
c) R$ 0,7275/dia. 
d) R$ 44,89/dia. 
►e) R$ 725,75/dia. 

 
16 - A vida em fadiga de um aço depende, basicamente: 
 

1. do tamanho da trinca pré-existente no material. 
2. da magnitude do carregamento. 
3. da resistência à fratura final do material. 

 

Nesse sentido, está(estão) correto(s): 
 

a) somente o item 2. 
b) somente o item 3. 
c) somente os itens 1 e 2. 
d) somente os itens 1 e 3. 
►e) os itens 1, 2 e 3. 
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17 - Em um modelo de vibrações equivalente de um grau de liberdade, quando a frequência de excitação coincide com a 
frequência natural desse modelo ocorre o fenômeno conhecido como: 

 

a) vibração livre. 
b) instabilidade de vibrações. 
►c) ressonância. 
d) autoexcitação. 
e) vibração autoinduzida. 

 
18 - Para um modelo de vibrações equivalente de um grau de liberdade composto por uma massa de valor m e uma mola 

(cuja rigidez é k) que liga essa massa à terra, a frequência natural em Hertz (Hz) é dada pela equação: 
 

a) m k  

►b)   1 2 k m  

c)  2 m k  

d)   1 2 m k  

e)  2 k m  

 
19 - Quando um sistema vibra em um meio fluido, o modelo de amortecimento é considerado do tipo: 
 

a) histerético. 
b) viscoelástico. 
►c) viscoso. 
d) Coulomb. 
e) proporcional. 

 
20 - Um sistema criticamente amortecido apresentará um movimento do tipo: 
 

a) periódico. 
b) harmônico. 
c) senoidal. 
d) aleatório. 
►e) aperiódico. 

 
21 - Se duas molas de rigidez igual a k encontram-se em uma configuração em paralelo, pode-se dizer que a rigidez 

equivalente dessas duas molas é: 
 

a) k/2. 
b) k/3. 
c) k/4. 
►d) 2k. 
e) 3k. 

 
22 - Qual é a unidade para momento de inércia no sistema internacional de unidades? 
 

a) kg.m. 
►b) kg.m². 
c) kg.m³. 
d) kg.m�. 
e) kg.m5. 

 
23 - Sobre o conceito de sistema linear, é correto afirmar: 
 

a) É linear invariante no tempo. 
b) É representado por uma integral de convolução. 
c) Deve obedecer apenas à condição de homogeneidade. 
d) Deve obedecer apenas à condição de aditividade. 
►e) Deve obedecer ao princípio da superposição. 

 
24 - O módulo de elasticidade linear de um material, obtido durante um ensaio de tração, está relacionado com o módulo 

de elasticidade ao cisalhamento do mesmo material por meio de uma constante. Essa constante, que também é uma 
propriedade material, chama-se Constante de: 

 

a) Boltzmann. 
b) Lamé. 
►c) Poisson. 
d) Prony. 
e) Padé. 
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25 - Durante um ensaio de tração obtém-se um diagrama característico do material testado, diagrama esse conhecido como 
diagrama tensão-deformação. Considerando um material dúctil, a área embaixo desse diagrama tensão-deformação é 
definida como:  

 

a) resiliência. 
b) plasticidade. 
c) viscoelasticidade. 
d) elastoplasticidade. 
►e) tenacidade. 

 
26 - O critério de falhas estáticas mais recomendável de ser aplicado em um projeto que envolva um material dúctil é o 

Critério de: 
 

a) Rankine. 
b) Mohr. 
c) Poisson. 
►d) von Mises. 
e) Mohr-Rankine.  

 
27 - O latão é uma liga composta de: 
 

►a) cobre e zinco. 
b) cobre e níquel. 
c) ferro e zinco. 
d) ferro e manganês. 
e) ferro e cobre. 

 
28 - A laminação de chapas a frio, em relação à laminação a quente, tem como vantagem a/o: 
 

a) melhor laminação em chapas mais finas. 
►b) superior tolerância dimensional. 
c) maior resistência do produto final devido ao aumento do módulo de elasticidade. 
d) maior grau de redução em cada passe ou em cada cadeira de laminação. 
e) maior resistência do produto final à flexão. 

 
29 - Os defeitos cristalinos podem ser classificados em puntiformes (lacunas ou vacâncias, substitucionais e intersticiais), 

lineares (discordâncias ou deslocações) e bidimensionais (defeitos de empilhamento, contornos de macla, contornos 
de subgrão, contornos de grão, contornos de antifase e interfaces entre fases diferentes). 

 

Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os defeitos puntiformes causam distorções na rede cristalina, mas não influenciam as propriedades do material. 
►b) Os átomos de soluto dissolvidos no metal desempenham um papel importante na deformação plástica, causando o 

endurecimento por solução sólida. 
c) A lacuna ou vacância é uma posição preenchida no reticulado.  
d) Átomos estranhos, de impurezas ou adicionados intencionalmente, não são considerados defeitos puntiformes. 
e) Defeitos no contorno de grão são gerados por deformação plástica. 

 
30 - A pressão zero do manômetro corresponde na escala absoluta a: 
 

a) 185 kPa. 
b) 144 kPa. 
►c) 101,3 kPa. 
d) 14,7 kPa. 
e) 0 kPa. 


