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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 - No Brasil, a redução de DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigênio) precisa ser realizada de acordo com instrumentos 
legais. Dentro deste contexto, o tratamento do esgoto e de efluente de uma indústria de refrigerante pode ser feito com 
uso de reatores de lodo ativado para reduzir o valor de DBO5. Admita que o efluente seja composto por açúcares, por 
resíduos similares à areia, por fragmentos plásticos e água. 

 

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem indicada para 
tratamento do efluente. 

 

a) Caixa de areia, grade, decantador primário, tanque de aeração, decantador secundário, condução de efluente tratado ao 
corpo aquífero receptor. 

b) Caixa de areia, grade, decantador primário, decantador secundário, tanque de aeração, condução de efluente tratado ao 
corpo aquífero receptor. 

c) Grade, caixa de areia, tanque de aeração, decantador primário, decantador secundário, condução de efluente tratado ao 
corpo aquífero receptor. 

►d) Grade, caixa de areia, decantador primário, tanque de aeração, decantador secundário, condução de efluente tratado ao 
corpo aquífero receptor. 

e) Grade, decantador primário, caixa de areia, tanque de aeração, decantador secundário, condução de efluente tratado ao 
corpo aquífero receptor.  

 
02 - O tratamento de efluente com grande teor de matéria orgânica dissolvida em água pode ser feito com sistema de lodo 

ativado, pois esta matéria é reduzida por vários fenômenos dentro do reator. 
 

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem indicada para 
tratamento do efluente. 

 

a) Aglomeração física, floculação e absorção pelos flocos biológicos, e biodecomposto em H2O, CO2, CH4 e H2S. 
►b) Aglomeração física, floculação e absorção pelos flocos biológicos, e biodecomposto em H2O e CO2. 
c) Precipitação no fundo do reator e aglomeração física, floculação e absorção pelos flocos biológicos. 
d) Precipitação no fundo do reator e biodecomposto em H2O, CO2, CH4 e H2S. 
e) Precipitação no fundo do reator e biodecomposto em H2O e CO2. 

 
03 - A decantação para separação de sólido do líquido do efluente pode ocorrer por diferentes fenômenos de sedimentação 

(discreta, floculenta e zonal) e é realizada em diversas operações do tratamento de efluentes. 
 

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A sedimentação discreta ocorre na caixa de areia. 
b) A sedimentação zonal ocorre nos decantadores primários. 
c) A sedimentação floculenta ocorre nos adensadores de lodo por gravidade. 
d) A sedimentação floculenta ocorre no decantador secundário. 
e) A sedimentação discreta ocorre nos adensadores de lodo por gravidade. 

 
04 - Um controlador PI (proporcional-integral) dado por GC = 4 (1+1/s) atua sobre um processo que é descrito por uma 

função de transferência GP = 2/(s+1). Considere o controle feedback e uma perturbação do tipo degrau Y = 2/s no set-
point. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 

 

a) A variável controlada apresenta off-set. 
b) Os polos são positivos. 
c) O sistema em estudo possui tempo morto. 
►d) O sistema de controle é estável. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores é verdadeira. 

 
05 - Em um trocador de calor foi identificada a função de transferência GP = 5/(s+1). Considerando as informações 

apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

a) O sistema é de 2ª ordem. 
b) O tempo morto do sistema é 1.  
►c) O ganho do sistema é 5. 
d) A constante de tempo do sistema é 1/5. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores é verdadeira. 

 
06 - Em uma tentativa de gerar NO de modo econômico, 1000 (um mil) mols de amônia são queimadas com 20% de oxigênio 

em excesso, segundo a reação: 	 	 → 	 	 . A conversão por passe no reator é de 70%. O 

NO formado é separado da amônia que é, então, reciclada. Considerando as informações apresentadas, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) 325 mols de oxigênio não reagem. 
b) 375 mols de oxigênio não reagem. 
►c) 625 mols de oxigênio não reagem. 
d) 875 mols de oxigênio não reagem. 
e) 1275 mols de oxigênio não reagem. 
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07 - Considere o diagrama a seguir: 
 

 
 

Figura 1: Diagrama de Fases Ferro-Carbono  
 

Assinale a alternativa que corresponde ao cálculo correto da fração de perlita (WP) e de cementita primária (WFe3C’) 
presente em uma liga Ferro-Carbono com 2% de carbono. 

 

a) WP = 0,56; WFe3C’=0,44. 
b) WP = 0,44; WFe3C’=0,56. 
c) WP = 0,72; WFe3C’=0,28. 
d) WP = 0,39; WFe3C’=0,61. 
►e) WP = 0,79; WFe3C’=0,21. 

 

08 - Em uma fornalha ocorre a seguinte reação: 	 → . Os reagentes entram na fornalha a 100 ºC e o 

produto sai a 500 ºC. Sabe-se que o calor padrão de combustão do monóxido de carbono é de -. As 

capacidades caloríficas médias, cuja temperatura de referência é de 0 ºC, são: CO2 – 	 ,
.

 e

 	 	
.

 ;  – 	 	 ,
.
	 e 	 	 ,

.
 ; CO – 	 	

.
 .  

 

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O calor de reação é igual a 266 . 

b) O calor de reação é igual a 287 . 

c) O calor de reação é igual a 266 . 

d) O calor de reação é igual a 287 . 

e) O calor de reação é igual a 283 . 
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09 - Para avaliar o efeito da temperatura sobre a velocidade de reação, pode-se adotar a Teoria de Arrhenius. 
 

expo

E
k k

RT

   
 

 

Sobre essa teoria, pode-se afirmar que: 
 

i. A Teoria de Arrhenius é uma boa aproximação para determinar o efeito da temperatura sobre a constante de taxa 
de uma reação química, pois necessita apenas de dois fatores: energia de ativação (E) e fator pré-exponencial (ko). 

ii. A equação de Arrhenius fornece a relação entre a energia de ativação (E) e a velocidade e fica claro que quanto 
menor a temperatura, mais facilmente a reação será capaz de sobrepujar a energia de ativação. 

iii. Pela Teoria de Arrhenius o fator pré-exponencial (ko) é um fator espacial, o qual expressa a probabilidade das 
moléculas possuírem uma orientação favorável e serem capazes de se estabelecer na colisão. 

iv Para que a reação aconteça e ultrapasse a energia de ativação (E), a temperatura (T), orientação e energia das 
moléculas (ko) devem ser suficientes para que a reação ocorra; desta forma a equação de Arrhenius controla a 
influência de todos estes fatores. 

 

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

a) As afirmações ii e iii são verdadeiras. 
b) As afirmações i, ii e iii são verdadeiras. 
c) As afirmações i, ii e iv são verdadeiras. 
►d) As afirmações i, iii e iv são verdadeiras. 
e) As afirmações i, ii, iii e iv são verdadeiras. 

 
10 - Uma dada reação – que possui equação de taxa (rA) – é representada pelo gráfico mostrado na figura a seguir (Figura 2). 

Para esta reação, deseja-se obter uma conversão (XA) de 70%.  
 

 
Figura 2: Recíproco da taxa de reação em função da conversão 

 

Considerando as informações apresentas, assinale a alternativa correta. 
 

a) A melhor opção para se atingir 70% de conversão é utilizar um único CSTR. 
b) A melhor opção para se atingir 70% de conversão é utilizar um único PFR. 
c) A melhor opção para se atingir 70% de conversão é utilizar dois CSTR em série. 
d) A melhor opção para se atingir 70% de conversão é utilizar um PFR seguido de um CSTR. 
►e) A melhor opção para se atingir 70% de conversão é utilizar um CSTR seguido de um PFR. 

 
11 - Em relação às propriedades volumétricas de fluidos puros, analise as seguintes afirmativas: 
 

i. Linha de pressão de vapor define o conjunto de coordenadas pressão-temperatura (p-T) que definem a região de 
equilíbrio líquido-vapor. 

ii. Ponto de bolha é definido como a coordenada em que há surgimento de uma nova fase (vapor) a partir de uma 
fase líquida original. 

iii. O critério de equilíbrio líquido-vapor é definido pela igualdade entre as fugacidades da fase líquida e vapor. 
iv. Coeficiente de fugacidade é definido como a razão entre a fugacidade de um determinado componente no estado 

real e a fugacidade deste componente no estado de gás ideal, na mesma temperatura (T) e pressão (p). 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa iv é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas i e ii são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas ii, iii e iv são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas i, ii e iii são verdadeiras. 
►e) As afirmativas i, ii, iii e iv são verdadeiras. 
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12 - Uma indústria possui o sistema de reatores como esquematizado na figura a seguir (Figura 3). 
 

 
 

Figura 3: Sistema de reatores utilizado na indústria. 
 

Este sistema de reatores é utilizado para processar a reação irreversível em fase líquida. 
 

A P  
A Ar kC   8 57.800

1,25 10 expk
RT

    
 

 ;  1k h  ;    T K  ;    E   J/mol 

 

O primeiro CSTR (30 m3) opera isotermicamente e o segundo adiabaticamente. Ao primeiro CSTR, são alimentados 
25 mol/h (CAo = 2 mol/ m3) de uma corrente contendo o reagente A puro a 330 K e 1 bar. 

 

Dado: 
 

A

Ao A

XV

F r



 

 

Considerando as informações apresentas, assinale a alternativa correta. 
 

a) O volume do primeiro CSTR é de 23 m3. 
►b) O volume do primeiro CSTR é de 38 m3. 
c) O volume do primeiro CSTR é de 45 m3. 
d) O volume do primeiro CSTR é de 76 m3. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
13 - Em torno de 70% dos processos na indústria química e petroquímica envolvem reações catalíticas. Destes, cerca de 

90% dos novos processos empregam catalisadores heterogêneos. Acerca destes processos que empregam 
catalisadores sólidos inorgânicos, considere as seguintes afirmativas: 

 

i. Catálise é o fenômeno em que uma quantidade relativamente pequena de um material estranho à estequiometria 
– o catalisador – aumenta a taxa de uma reação química sem ser consumido no processo. 

ii. A adoção de catalisadores sólidos em uma reação química promove o deslocamento do equilíbrio no sentido dos 
produtos, em comparação com a mesma reação conduzida por uma rota na catalítica. 

iii. Catalisadores sólidos inorgânicos podem ser constituídos por estruturas sólidas não catalíticas, conhecidas 
como suporte, e por elementos ativos que promovem a ação catalítica, conhecidos como os sítios ativos. 

iv. Reatores de transporte ascendente são empregados em processos catalíticos heterogêneos nos quais o 
catalisador sofre desativação moderada, decorrente principalmente dos fenômenos de sinterização ou 
envenenamento. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas i e iii são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas i e iv são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas ii e iii são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas ii e iv são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas iii e iv são verdadeiras 

 
14 - Com relação à Otimização de processos, considere as seguintes afirmativas: 
 

i. O Método de Newton para minimização de funções é um método iterativo que apresenta convergência para o ótimo 
global. 

ii. Os métodos estocásticos de otimização usam estimativas iniciais constantes das variáveis de decisão. 
iii. O Método Simplex Modificado (Nelder-Mead) é um método determinístico. 
iv. Restrições ativas não modificam (alteram) a função objetivo. 
v. O método dos gradientes conjugados usa gradientes aleatórios como direção de busca. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa iii é verdadeira 
b) Somente a afirmativa v é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas i e iii são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas ii e v são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas ii e iv são verdadeiras. 
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15 - Uma caldeira (vaso de ebulição de água aberto) produz, a partir de água líquida sub-resfriada a 25 ºC e 1 bar, vapor 
d’água saturado a uma vazão de 2,3 ton/h e a 10 bar de pressão. 

 

Dados: Tabela 1 - Dados de vapor saturado. 
 

T (oC) V (m3/kg) U (kJ/kg) H (kJ/kg) Fase  T (oC) V (m3/kg) U (kJ/kg) H (kJ/kg) Fase 
0,1 MPa  1,0 MPa 

20.00 0.001002 83.91 84.01 líquido  20.00 0.001001 83.85 84.85 líquido 
40.00 0.001008 167.51 167.62 líquido  40.00 0.001007 167.41 168.41 líquido 
60.00 0.001017 251.15 251.25 líquido  60.00 0.001017 250.99 252.00 líquido 
80.00 0.001029 334.95 335.05 líquido  80.00 0.001029 334.74 335.77 líquido 
99.61 0.001043 417.40 417.50 líquido  100.00 0.001043 418.80 419.84 líquido 
99.61 1.69390 2505.60 2674.90 vapor  120.00 0.001060 503.32 504.38 líquido 

100.00 1.69590 2506.20 2675.80 vapor  140.00 0.001079 588.50 589.58 líquido 
120.00 1.79320 2537.30 2716.60 vapor  160.00 0.001102 674.59 675.70 líquido 
140.00 1.88910 2567.80 2756.70 vapor  179.88 0.001127 761.39 762.52 líquido 
160.00 1.98410 2598.00 2796.40 vapor  179.88 0.19436 2582.70 2777.10 vapor 
180.00 2.07850 2628.10 2836.00 vapor  180.00 0.19444 2583.00 2777.40 vapor 
200.00 2.17240 2658.20 2875.50 vapor  200.00 0.20602 2622.20 2828.30 vapor 
220.00 2.26610 2688.40 2915.00 vapor  220.00 0.21698 2658.50 2875.50 vapor 
240.00 2.35950 2718.70 2954.60 vapor  240.00 0.22756 2693.30 2920.90 vapor 

 

A partir destas informações, considere os seguintes raciocínios: 
 

1. A temperatura do vapor d’água produzido é de 180 ºC. 
2. Neste processo de geração de vapor saturado, estão envolvidos ambos os tipos de calor, sensível e latente. 
3. Somente calor latente está envolvido no processo. 
4. Este processo é considerado um processo exotérmico. 
5. Desconsiderando o calor sensível trocado, a quantidade de energia utilizada no processo é de 5,04x106 kJ/h. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente o raciocínio 1 é verdadeiro. 
b) Somente os raciocínios 1 e 5 são verdadeiros. 
►c) Somente os raciocínios 1, 2 e 5 são verdadeiros. 
d) Somente os raciocínios 2, 3 e 4 são verdadeiros. 
e) Somente os raciocínios 1, 2, 3 e 4 são verdadeiros. 

 
16 - Uma bomba deve transportar 36 m3/h de água a 20 ºC, durante 20 horas por dia, desde um tanque aberto para a atmosfera 

com seu nível (constante) situado 4 m acima do eixo da bomba até outro tanque aberto com nível (constante) 10 m acima 
do eixo. A perda de carga total na linha de sucção é de 3 metros de coluna d’água (m.c.a.) e no recalque é de 5 m.c.a. A 
pressão atmosférica é de 10 m.c.a. e a eficiência da bomba é de 50%. Considere que o preço do kWh seja igual a R$ 0,50. 

 

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

a) A carga da bomba (head) é de 16 m.c.a. e o custo mensal de energia consumida será de R$ 420,00. 
b) A carga da bomba (head) é de 140 m.c.a. e o custo mensal de energia consumida será de R$ 480,00. 
►c) A carga da bomba (head) é de 14 m.c.a. e o custo mensal de energia consumida será de R$ 840,00. 
d) A carga da bomba (head) é de 24 m.c.a. e o custo mensal de energia consumida será de R$ 1680,00. 
e) A carga da bomba (head) é de 122 m.c.a. e o custo mensal de energia consumida será de R$ 2800,00. 

 
17 - Uma centrífuga contínua está sendo utilizada para separar leveduras de um processo de biotecnologia, com uma 

eficiência que atende às especificações desejadas. Para isso está sendo gasto um tempo de centrifugação “t”. Analise 
atentamente as afirmações abaixo: 

 

i. Se o tamanho das leveduras fosse maior, o tempo de centrifugação seria menor. 
ii. Se o giro da centrífuga (rotações por minuto) fosse menor, o tempo de centrifugação seria maior. 
iii. Se a viscosidade do meio onde estão as leveduras fosse maior, o tempo de centrifugação seria maior. 
iv. Se o fator sigma (Σ) dessa centrífuga fosse maior, o tempo de centrifugação seria menor. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas i, ii e iii são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas i, ii e iv são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas i, iii e iv são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas ii, iii e iv são verdadeiras. 
►e) As afirmativas i, ii, iii e iv são verdadeiras. 

 
18 - Um meio poroso é constituído por um gás e por partículas com densidade relativa igual a 3 e diâmetro médio de 0,4 

mm. Sabe-se que o leito fixo desse mesmo sistema possui uma altura de 3 m e uma porosidade de 0,25. A densidade 
aparente máxima pode ser calculada pela expressão: a MÁX = 0,356. P.[( log DP) –1], sendo P a densidade da partícula 
e DP o diâmetro médio da partícula (em m). 

 

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

a) A altura mínima de fluidização para este leito é de 2 m. 
►b) A altura mínima de fluidização para este leito é de 4 m. 
c) A altura mínima de fluidização para este leito é de 6 m. 
d) A altura mínima de fluidização para este leito é de 8 m. 
e) A altura mínima de fluidização para este leito é de 10 m.  
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19 - A respeito da operação de filtração em batelada, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Se a torta for incompressível, a resistência específica da torta (resistividade) permanece constante. 
b) A resistência total da torta aumenta ao longo do tempo. 
c) Se a pressão de entrada da suspensão permanecer constante, a vazão do filtrado diminui com o tempo. 
►d) O uso de tanque pulmão e de vários filtros em série pode fazer com que o processo fique contínuo.  
e) Para a vazão de filtrado permanecer constante, a pressão de entrada da suspensão deve aumentar com o tempo. 

 
20 - Sobre o projeto de colunas recheadas para a absorção de um ou mais componentes de uma mistura gasosa por um 

determinado solvente, assinale a alternativa correta. 
 

a) A perda de carga na região de inundação independe das propriedades do recheio estruturado.  
►b) A determinação do número de unidades de transferência (NTU) para soluções concentradas envolve integração numérica, 

em virtude da curvatura da linha de equilíbrio e/ou da linha de operação. 
c) A vazão de líquido e o tipo e tamanho do recheio são as principais variáveis que influenciam no dimensionamento do 

diâmetro da coluna.  
d) É desejável que uma coluna de recheios randômicos opere a uma velocidade de gás superior à velocidade do ponto de 

carga. 
e) A altura de uma coluna de recheio pode ser calculada pelo método baseado na altura de uma unidade de transferência 

(HTU) e no número de unidades de transferência (NTU) ou preferencialmente pelo método baseado na altura equivalente 
a um prato teórico (HETP). 

 
21 - Com relação à operação de extração líquido-líquido, assinale a alternativa correta. 
 

a) A extração líquido-líquido pode ser utilizada na refinaria de modo complementar à destilação, sendo muito indicada nos 
casos em que as fases possuem pequenas diferenças de densidade. 

b) O processo de extração líquido-líquido é favorecido pela adição de tensoativos capazes de reduzir a tensão interfacial da 
mistura líquida formada, facilitando a separação das fases. 

c) Dentre as principais vantagens dos extratores em contra-corrente, inclui-se a facilidade de reuso do solvente entre estágios 
e o rápido alcance do equilíbrio entre as correntes Rn e E1 (respectivamente, Rafinado do n-ésimo estágio e Extrato do 
primeiro estágio). 

d) Baixos coeficientes de distribuição e altas seletividades são condições suficientes e necessárias para a seleção de um 
solvente para o processo de extração líquido-líquido. 

►e) A extração líquido-líquido é fracamente dependente de aquecimento ou resfriamento, requerendo energia mecânica para 
a mistura e a separação. 

 
22- Na unidade de destilação de uma refinaria, a torre de fracionamento a vácuo apresenta um elevado diâmetro em relação 

à torre de fracionamento atmosférica. Com base no exposto, assinale a alternativa correta. 
 

a) A injeção de vapor d’água de alta pressão eleva a pressão parcial dos hidrocarbonetos. 
b) A quantidade de carga processada nesta torre é bem maior em relação à torre de fracionamento atmosférica. 
►c) O volume ocupado por uma determinada quantidade de vapor é bem maior em pressões reduzidas que em pressões 

atmosféricas. 
d) O chave-pesado gerado na torre de fracionamento a vácuo apresenta um elevado volume. 
e) O chave-leve gerado na torre de fracionamento a vácuo apresenta um elevado volume. 

 
23 - O princípio básico do processo de destilação de misturas é o conhecimento do equilíbrio líquido-vapor. Quando uma 

mistura líquida estiver em equilíbrio com o vapor correspondente, a pressão de vapor dessa mistura será igual à 
pressão total do sistema. Com base no exposto, assinale a alternativa correta. 

 

a) Vapor em equilíbrio com um líquido sempre será mais rico no componente menos volátil do que o líquido. 
b) Líquido em equilíbrio com um vapor sempre será mais rico no componente mais volátil do que o vapor. 
c) Líquido em equilíbrio com um vapor sempre apresentará a mesma quantidade do componente mais volátil.  
►d) Vapor em equilíbrio com um líquido sempre será mais rico no componente mais volátil do que o líquido. 
e) Quantidade do componente menos volátil será a mesma tanto no líquido quanto no vapor. 

 
24 - Em relação ao conceito de força de arraste e velocidade terminal, é correto afirmar: 
 

►a) Na modelagem da velocidade terminal, as forças que devem ser consideradas são o peso, o empuxo e a força de arraste, 
sendo que apenas a força de arraste é função da velocidade. 

b) A força de arraste aumenta conforme aumenta a densidade do corpo sólido imerso no fluido. 
c) A área característica para o cálculo da força de arraste é a área externa total da partícula. 
d) Em um ambiente sem gravidade, considerando as forças peso, empuxo e força de arraste, apenas a força peso deixaria 

de existir. 
e) A condição de velocidade terminal é obtida quando ocorre o equilíbrio entre a velocidade de queda do objeto e a velocidade 

com que o fluido empurra o objeto para cima. 
 
25 - Um trocador de calor é utilizado para aquecer água fria entrado a 12 ºC e a uma vazão de 1,2 kg/s. O fluido utilizado na 

troca térmica é o ar quente entrando a 90 ºC e a uma vazão de 2,5 kg/s. Considerando as informações apresentadas, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) A taxa de transferência de calor máxima possível é de 82 kW. 
b) A taxa de transferência de calor máxima possível é de 156 kW. 
c) A taxa de transferência de calor máxima possível é de 195 kW. 
d) A taxa de transferência de calor máxima possível é de 224 kW. 
►e) A taxa de transferência de calor máxima possível é de 391 kW.  
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26 - Uma corrente de água (Capacidade calorífica Cp = 4,2 kJ/kg·K) com vazão mássica de 1 kg/s deve ser aquecida de 50 ºC 
a 150 ºC em um trocador de tubo duplo através de uma corrente de óleo (Capacidade calorífica Cp = 2,1 kJ/kg·K) com 
vazão mássica de 2 kg/s e temperatura de 200 ºC. Os valores dos coeficientes convectivos de transferência de calor 
associados ao escoamento contracorrente das correntes de água e de óleo são ambos iguais a 2000·W/(m2 K). Sabe-
se que a resistência total de depósito é igual a 0,001 (m2 K)/W·e que a resistência relativa à espessura da parede dos 
tubos pode ser desprezada. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 

 

a) A área mínima de transferência de calor é de 1,1 m2. 
b) A área mínima de transferência de calor é de 2,1 m2. 
c) A área mínima de transferência de calor é de 4,2 m2. 
d) A área mínima de transferência de calor é de 8,4 m2. 
►e) A área mínima de transferência de calor é de 16,8 m2. 

 
27 - Em relação a trocadores de calor, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São equipamentos utilizados nas indústrias em geral e também em plantas de potência para o aquecimento, 
resfriamento, vaporização, condensação, mas não para a recuperação de energia de correntes de processo. 

2. Em trocadores de calor onde ocorre a ebulição em um dos lados do equipamento não é recomendado se trabalhar 
com gradientes de temperatura que garantam a ebulição por filme.  

3. No projeto de trocadores de calor gás-gás ou gás-liquido é usual o uso de tubos com aletas pelo fato dos mesmos 
aumentarem o coeficiente global de troca térmica. 

4. Recomenda-se que no projeto de trocadores de calor se considere o escoamento do fluido de maior pressão e 
com maior possibilidade de incrustação nos tubos. 

5. Para caldeiras que operam a pressões acima de 40 bar, recomenda-se o uso de geradores de vapor aquatubulares. 
 

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
28 - Uma mistura líquida, formada por 60% de ciclohexanona (1) e 40% fenol (2), está em equilíbrio com o seu vapor a 

144 ºC. O sistema possui as seguintes características: 
 

A 144 ºC, as pressões de saturação são: , 	  e , 	  

A dependência Gibbs molar em excesso com a composição é dada pela equação: 
	
		 	 , 	  

A 144 ºC e quando 29,4% da solução líquida é de ciclohexanona, o sistema forma um azeótropo. 
 

Com base no exposto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A Lei de Raoult descreve adequadamente o equilíbrio líquido-vapor, pois tanto a fase gasosa como a fase líquida  
podem ser consideradas ideais. 

2. A Lei de Raoult modificada descreve adequadamente o equilíbrio líquido-vapor, pois somente a fase gasosa pode 
ser considerada ideal. 

3. O sistema possui desvio negativo com relação ao comportamento da solução ideal. 
4. O sistema possui desvio positivo com relação ao comportamento da solução ideal. 
5. A Regra de Lewis-Randall pode ser adequadamente utilizada. 
6. A pressão de equilíbrio P do sistema e a composição do vapor são aproximadamente iguais a 38,2 kPa e 84% de 

ciclohexanona. 
7. A pressão de equilíbrio P do sistema e a composição do vapor são aproximadamente iguais a 57,8 kPa e 78% de 

ciclohexanona. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1, 2 e 7 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 5 e 6 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 6 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3, 5 e 6 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 7 são verdadeiras. 
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29 - Em relação a modelo de contratação de projetos, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O método EPC pode ser considerado como sendo um processo de contratação que envolve o Projeto, as 
Aquisições e a Construção de uma planta industrial. 

2. Os riscos da contratante no EPC são minimizados, pois a contratada não é responsável pela entrega da obra no 
prazo. 

3. Em contratos EPC a engenharia do proprietário não atua de nenhuma forma no acompanhamento do processo. 
4. Quando se deseja ter uma unidade pronta para operação, chama-se este tipo de contratação como EPC na 

modalidade “turnkey” (chave na mão). 
5. A equipe de engenharia do proprietário somente se responsabiliza pela aprovação do projeto executivo do 

empreendimento em contratos EPC. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
30 - Em relação a tubulação, válvulas e bombas, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Em uma linha de fluido em escoamento, se o fluido for líquido é recomendado o uso de uma válvula de controle 
para controlar a vazão e de outra para controlar a pressão. 

2. Um fluido escoa naturalmente de uma pressão maior para uma menor. Na saída de uma bomba é recomendado a 
instalação de uma válvula de retenção para evitar o retorno do fluido. 

3. Um fluido escoa naturalmente de uma pressão maior para uma menor. Válvulas de bloqueio são necessárias para 
que os fluidos fiquem contidos entre operações unitárias durante uma manutenção. 

4. Na instalação de uma bomba centrífuga não é recomendado se instalar uma válvula de controle antes da bomba. 
5. Um fluido escoa naturalmente de uma pressão maior para uma menor. Numa parada de manutenção, nas linhas 

com válvula de controle não são necessárias válvulas de bloqueio entre operações unitárias. 
 

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, 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras. 


