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1) É correto afirmar que a função f (x) = 2 +
x-t/ 3 

é

(A) decrescente em x > 0

(B) descontínua em x = 0

(C) indeterminada em x < 0

(D) decrescente em -B <x < 0

(E) crescente em x < 0

. 2) O elemento mais importante utilizado na proteção à corrosão

de ligas de aços inoxidáveis é o

(A) molibdênio.

(B) vanádio .
(C) boro.

(D) cromo.

(E) nitrogênio.

3) Os mancais denominados de "sinterizados" são lubrificados do

seguinte modos

(A) material poroso do mancal impregnado com óleo.

(B) ranhuras ou furos com rede de lubrificação por óleo.

(C) ranhuras ou furos impregnados com grafita.

(D) cinta de grafite inserida no mancal.

(E) ranhuras ou furos com rede de lubrificação por água.

4) Observe a figura a seguir.

5-

Assinale a opção que representa graficamente a junta soldada
em "T" da figura acima.

(A)

(B)

(C)

(D) /15\

(E)
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5) Os métodos de ensaios não-destrutivos apresentados abaixo

permitem detectar defeitos internos (subsuperficiais) em

metais, EXCETO:

(A) o radiográfico.

(B) o ultra-som.

(C) o líquido penetrante.
(D) as correntes parasitas .

(E) a partícula magnética.

6) Um gás ideal a 227 
°

C e 5 bar (absoluto) é comprimido

isoentropicamente para 10 bar (absoluto). Qual é a

temperatura após a compressão, considerando k=1.3?

(A) 314 ° C

(B) 436 ° C

(C) 443 ° C

(D) 520 ° C

('E) 613 ° C

7) Correlacione as características de soldagem aos seus

respectivos processos, assinalando, a seguir, a opção cor-

reta.

CARACTERÍSTICAS PROCESSOS DE SOLDAGEM

I - Soldagem por pontos, na qual ( ) TIG

se aplica pressão e calor. ( ) Por resistêcia
II - Soldagem que utiliza o aceti- ( ) A arco submerso

leno. ( ) A gás
III- Soldagem sem fusão dos metais ( ) Por ultra-som

base. ( ) Por brasagem
IV - Soldagem a arco com proteção

de gás argônio.

(A) (II) (I) (IV) (-) (III) (-)

(B) (IV) (I) (-) (II) (-) (III)

(C) (III) (II) (-) (-) (I) (IV)
(D) (IV) (I) (II) (-) (-) (III)

(E) (IV) (III) (-) (II) (-) (I)

8) Os. materiais que apresentam ferromagnetismo são: ferro,

(A) cromo, níquel e cobre.

(B) cromo, cobalto e cobre.

(C) cromo, níquel e gadolínio.
(D) cobalto, níquel e gadolínio.
(E) cobalto, níquel e cobre.
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9) Observe a figura a seguir.

MT= uo m.cm

50

A figura acima representa uma polia solidária ao eixo, atra-

vés de uma chaveta de dimensões B= 15 mm, H= 9 mm e compri-

mento de 80 mm. Um momento de torção MT= 120 kN. cm é aplicado

à polia. Sabendo-se que o eixo tem um diâmetro de 50 mm,

calcule a tensão de cisalhamento atuante no plano da chave-

ta, que é tangente ao eixo, e assinale a opção correta.

(A) 20 MPa

(B) 30 MPa

(C) 33 MPa

(D) 40 MPa

(E) 60 MPa

10) Considerando-se o escoamento isoentrópico de um gás ideal
partindo de um reservatório e passando através de um bocal
convergente-divergente, pode-se afirmar que

(A) no conduto divergente, a velocidade sempre diminui.
(B) a velocidade é sempre sônica na garganta do bocal .

(C) em escoamento supersônico, ao diminuir a área, aumenta a
velocidade.

(D) a velocidade sônica pode ser alcançada na garganta do
bocal.

(E) mach zero corresponde à velocidade sônica.

ll) Em relação à associação de bombas, pode-se afirmar que, nas
bombas em

(A) em série, a altura manométrica total corresponde à soma
das alturas manométricas de cada bomba.

(B) série, a vazão total corresponde à soma das vazões de
cada bomba.

(C) paralelo, a altura manométrica total corresponde à soma
das alturas manométricas de cada bomba.

(D) paralelo, a vazão total é igual à vazão em cada bomba.
(E) série ou em paralelo, a vazão total é a média das vazões

em cada bomba.
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12) Quanto à viscosidade, é correto afirmar que

(A) um óleo SAE 30 é mais viscoso que um óleo SAE 40 .

(B) "Segundo Saybolt" é uma unidade de viscosidade dinâmica.

(C) "Stoke (St) " é definido como cm2

(D) "Pa.s" é uma unidade de viscosidade cinemática.

(E) viscosidade dinâmica é igual à viscosidade cinemática

dividida pela densidade.

13) Quanto aos diâmetros dos tubos de aço para condução, é

correto afirmar que

(A) para cada diâmetro nominal, o diâmetro interno não varia

com a série (SCHEDULE) .
(B) o diâmetro nominal sempre coincide com o diâmetro

interno.
(C) para cada diâmetro nominal, o diâmetro externo não varia

com 'a série (SCHEDULE) .

(D) o diâmetro nominal sempre coincide com o diâmetro
externo.

(E) para cada diâmetro nominal, o diâmetro externo e o
interno variam com a série (SCHEDULE).

14) Um motor diesel com massa de 6 toneladas está montado sobre

10 calços flexíveis. A rigidez vertical de cada um destes 10

calços é de 500 N/ mm. Determine a freqüência natural verti-

cal do sistema formado pelo motor e seu calçamento flexível,

em hertz, e assinale a opção correta.

(A) 1, 45

(B) 4, 6

(C) 7,5

(D) 14, 5

(E) 41, 5

15) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo,
relativas à compressão em estágios com resfriamento, e
assinale, a seguir, a opção correta.

( ) É a que mais se aproxima da compressão isoentrópica.
( ) Aumenta o rendimento volumétrico.
( ) Reduz a temperatura de descarga.

( ) Reduz o trabalho de compressão.

(A) (F) (V) (V) (V)
(B) (V) (V) (V) (V)

(C) (V) (V) (V) (F)
(D) (V) (F) (F) (V)
(E) (F) (V) (V) (F)
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16) Assinale a opção que apresenta o número adimensional que

está relacionado ao coeficiente de troca de calor para

líquidos que escoam dentro de trocadores de calor tubulares .

(A) WABER.

(B) FROUDE.

(C) MACH.

(D) NUSSELT.

(E) BIOT.

17) Observe a figura a seguir.

Sendo G o centro de gravidade e E o centro de empuxo no

corpo sólido submerso indicado acima, é correto afirmar que

o estado de equilíbrio é

(A) estável.
(B) indiferente.
(C) instável.

(D) função da densidade do líquido.

(E) função da diferença das densidades do corpo e do líqui-

do.

18) O tratamento térmico dos aços por "normalização" tem por

principal objetivo

(A) remover tensões devidas aos tratamentos mecânicos a frio

ou a guente.

(B) refinar a granulação grosseira de peças de aço fundido.
(C) obter estrutura martensítica e, com isso, aumentar a

resistência à tração e à dureza superficial do aço.
(D) aumentar a ductibilidade e resistência a choque do aço.
(E) obter estrutura esferoidita e, com isso, facilitar ope-

rações de deformação a frio e usinagem de aços de alto
teor de carbono.
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19) Observe a figura a seguir.

2 metros 3 metros

80N 60N

40 N

3 metros

Uma viga simplesmente engastada e com as cargas conforme
mostrado na figura acima, terá como momento resultante no
ponto de engastamento

(A) 340 N.m no sentido horário.

(B) 220 N.m no sentido horário.

(C) 200 N.m no sentido horário.

(D) 340 N.m no sentido anti-horário.

(E) 220 N.m no sentido anti-horário.

20) Assinale a opção que NÄO apresenta um fator que altera o
NPSH (NET POSITIVE SUCTION HEAD) disponível em bombas .

(A) Temperatura de bombeamento.
(B) Pressão no reservatório.
(C) Tipo de líquido bombeado.
(D) Vazão.

(E) Uso de indutor no impelidor.

21) A "velocidade crítica" de um eixo é a rotação em que o eixo

(A) flamba.

(B) começa a'fletir.
(C) deforma plasticamente por esforço de torção.
(D) alcança o esforço torcional mínimo.
(E) entra em ressonância.

22) g_2Sen26
calcule a irrtegral 00 e assinale a opção correta.

(A) -1/4

(B) -l/ B

(C) 0

(D) 1/ 8

(E) 1/ 4
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23) O conceito de comprimento equivalente em acessórios de tubu-

lação, para o cálculo da perda de carga localizada, pode ser

descrito como

(A) o comprimento imaginário, definido pela expansão das

arestas do acessório, quando conduzindo a mesma vazão.

(B) o comprimento do tubo reto, igual ao comprimento real do

acessório retificado, caso este seja um acessório com

raio de curvatura, quando ambos conduzem a mesma vazão.

(C) o comprimento do tubo reto, cuja perda de carga é igual

à do acessório, quando ambos conduzem a mesma vazão.

(D) o comprimento do tubo reto igual ao comprimento real do

acessório, quando ambos conduzem a mesma vazão.

(E) igual ao comprimento reto do tubo, equivalente a uma vez

e meia a velocidade de escoamento no acessório, quando

ambos conduzem a mesma vazão .

24) Aplicando-se a transformação T: R2 ->R2, quais vetores NÄO

mudam de direção?
T= | -3 4 |

| -1 2 |

(A) (1 , 1) e (1 , 1/ 4)

(B) (1 , 2) e (3 , 4)

(C) (1/ 4 , 1) e (1/ 4 , 1/2)

(D) (2 , 3) e (1/ 4 , 1)
(E) (2 , 4) e (1 , 3/4)
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25) observe o diagrama a seguir.

1600

1400

1200

1000

soo ---- - - - --

400 ------

200 ------

o , , , . ,

o 1,o 2,o s,o 4,o s,o 6,o

Toor de Carbono ( % )

O diagrama acima apresenta as ligas binárias Fe-C em função
da temperatura e do porcentual de carbono. Que liga se forma
com 1% de teor de carbono a 1200°C?

(A) Ferrita.

(B) Austenita.

(C) Cementita.
(D) Austenita+Cementita .
(E) Ferrita+Cementita.
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26) Observe a figura a seguir.

20kN 
15kN 25kN

2m 2m 3m 4m

A viga simplesmente apoiada da figura acima está submetida

às cargas concentradas de 20 kN, 15 kN e 25 kN, a uma

distância do ponto 0 de 2 m, 4 m e 7 m, respectivamente.

Assinale a opção que representa o diagrama do esforço cor-

tante.

(A) 20 
25 N

15k

(B) 35kN

15kN

1
25kN

20kN

(c) 2DkN

ll il llitlllli ISkN

(D) 35kN
25kN

20kN

I
(E) 'l5kN

i |

25kN

27) Qual dos tratamentos térmicos apresentados abaixo é adequado

ao aumento da dureza superficial, sem afetar as
características internas de determinada peça?

(A) Sinterização.
(B) Nitretação.

(C) Têmpera.

(D) Recozimento.

(E) Revenido.
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28) Em um circuito elétrico simples, contendo uma fonte e cargas

resistivas, a potência (P) é igual a

(A) R. I Dados:

(B) V.R V = tensão;

(C) V. I R = resistência; e

(D) V.I2 I = corrente.

(E) R2

29) Calcule lim x e assinale a opção correta.

x -> 0 sen2x

(A) Indeterminado

(B) -½

(C) 0

(D) 1/ 2

(E) 1

30) Assinale a opção que apresenta o fator que NÃO modifica a

posição das curvas TTT (tempo-temperatura-transformação) .

(A) O tamanho de grão da austenita.
(B) O teor de carbono.

(C) O tamanho do grão de ferrita.
(D) A homogeneidade da austenita.

(E) A adição de cobalto.

31) A chaveta que depende apenas do atrito entre si e o eixo
para evitar o movimento relativo do cubo com o eixo é a

(A) meia-lua.

(B) selim.

(C) kennedy.

(D) plana.

(E) quadrada.

32) O ângulo de torção em um eixo com seção circular é definido
como sendo o deslocamento

(A) angular médio de um eixo sob torção .
(B) máximo de uma seção transversal em relação ao eixo de

simetria.

(C) superficial causado pela distorção de uma seção trans-

versal.

(D) angular percentual de uma seção transversal em relação a
outra.

(E) angular entre duas seções transversais.
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33) Em um sistema massa-mola com amortecimento, diz-se que o

amortecimento é crítico quando o coeficiente de amortecimen-

to é

(A) menor que 1, 0

(B) igual a 1,0

(C) maior que 1,0

(D) entre 0 e 1

(E) menor que 0,1

34) Os valores retirados da tabela de acoplamento 'recomendado

pela Norma ABNT - sistema de ajuste furo base e eixo base,

para o ajuste cilíndrico 4 475 H7 /h6, são:

Diferença Furo H7 Eixo h6

Superior | + 63 O

Inferior | 0 -40

valores em microns (µ )

Assinale a opção que apresenta corretamente a tolerância de

ajuste, em milímetros.

(A) 0,0023

(B) 0,0103

(C) 0,0230

(D) 0, 0233

(E) 0,1030
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35) Observe o gráfico a seguir.

AMT

Em uma instalação de bombeamento estável, foi feita uma

manobra de válvula com o propósito de aumentar-se a vazão

transferida por uma bomba centrífuga. No gráfico acima,

estão representadas as curvas de instalação do sistema e a

curva da bomba. O ponto de interseção 1 do gráfico, repre-

senta antes da manobra da válvula, e o ponto 2, após a mano-

bra da válvula. Com base nos dados apresentados e na análise

do gráfico, é correto afirmar que

(A) a válvula foi aberta um pouco mais, de 1 para 2, ocasi-

onando o resultado desejado, aumento da vazão.

(B) a válvula foi fechada um pouco mais, de 1 para 2, ocasi-

onando o resultado desejado, aumento da vazão.
(C) a válvula não foi alterada, de 1 para 2, nada ocorrendo

com outras variáveis, porém a vazão aumentou.

(D) a válvula foi aberta um pouco mais, de 1 para 2, ocasi-

onando a dimininuição da vazão, efeito contrário ao de-

sejado.
(E) a válvula foi fechada um pouco mais, de 1 para 2, ocasi-

onando a diminuião da vazão, efeito contrário ao deseja-

do.

36) Uma solução de 50 kg de sal em água enche um tanque de
600 litros. Faz-se entrar água nesse tanque a razão de
5 litros/min e a mistura, mantida homogênea por agitação,
sai na mesma razão. Qual a quantidade de sal, em quilo-

gramas, existente no tanque no fim de 120 minutos?

(A) 10.3 Dados: dS/dt = - C(t) .q
(B) 15.0 Onde: C(t)= S/V: concentração de sal
(C) 18.4 S: quantidade de sal em função do tempo
(D) 22.0 V: volume do tanque
(E) 25 . 5 q: vazão de saída

37) Em um parafuso, o diâmetro nominal é definido como sendo
diâmetro

(A) mínimo (fundo) da rosca do parafuso.

(B) médio da rosca do parafuso.
(C) máximo (crista) da rosca do parafuso.

(D) da cabeça do parafuso.
(E) da raiz média quadrática da rosca do parafuso.
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38) Correlacione as máquinas operatrizes às suas respectivas

características, assinalando, a seguir, a opção correta.

Máquinas operatrizes Características

I - Plaina ( ) Fabricação de engrenagens.

II - Torno mecânico ( ) Desbaste retilíneo alterna-

III- Fresadora tivo.

IV - Mandrilhadora ( ) Usinagem de superfícies de

V - Retificadora revolução.

VI - Furadeira ( ) Usinagem por abrasão.

(A) (III) (I) (II) (V)

(B) (III) (IV) (VI) (V)

(C) (IV) (I) (III) (VI)

(D) (II) (V) (IV) (VI)

(E) (III) (I) (V) (VI)
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39) Observe a figura a seguir.

Assinale a opção que apresenta a Projeção Ortogonal no 3°

diedro, sabendo-se que a Projeção Ortogonal no 1° diedro tem

a configuração apresentada na figura acima.

(A)

(B)

l_

(C) -

(D)

(E)
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40) As arestas de corte estão presentes nas ferramentas utiliza-

das em máquinas operatrizes. Assinale a opção cuja ferramen-

ta NÃO possui aresta de corte.

(A) Brocha.

(B) Alargador.

(C) Rebolo.

(D) Broca.

(E) Fresa. 2

41) Observe a figura a seguir.

Levando em consideração a mola da figura acima, calcule a

tensão máxima de cisalhamento em função de F, D e d e

assinale a opção correta.

(A) 8FD/nd3 + 4F/nd2 Dados : T we = 16 . T/nd3

(B) 6FD/nd3 + 4F/nd2 Onde:

(C) 8FD/nd3 T: Tensão cisalhante de torção;

(D) 4FD/ nd3 + F/nd2 T: Momento de torção.

(E) 6FD/nd3

42) Assinale a opção que apresenta uma das leis de KIRCHHOFF,

relativa a circuitos elétricos.

(A) A soma das tensões, em um circuito fechado, nunca é
nula.

(B) A soma das correntes, em um circuito fechado, sempre é
nula.

(C) A soma das correntes que chegam a um nó do circuito é
igual a soma das correntes que saem.

(D) A diferença de tensões, ao longo do circuito, é sempre

igual.

(E) A tensão de qualquer nó do circuito é sempre igual .
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43) Em situações onde se espera desalinhamento entre os mancais

de um eixo, o tipo de rolamento mais apropriado para ser

instalado nestes mancais deve ser:

(A) rolos cilíndricos de uma carreira.

(B) fixo com uma carreira de esferas.

(C) autocompensador de esferas .

(D) rolos cônicos.
(E) axial de esfera.

44) Observe a figura a seguir.

Assinale a opção que apresenta a perspectiva correspondente
à projeção ortogonal no primeiro diedro do desenho acima.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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45) Observe o circuito elétrico abaixo.

3n ir an

6n 
I 

6n

Fonte
3n -

Que tensão, em volts, a fonte deve impor ao circuito apre-

sentado acima, para que uma corrente continua de 5 A seja

gerada?

(A) 5

(B) 15

(C) 25,12

(D) 35,17

(E) 50

46) Observe a figura abaixo.

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, os seguin-

tes componentes: chaveta, engrenagem cônica, mancal de rola-

ento, engrenagem cilíndrica e retentor de óleo.

(A) 2, 3, 4, 8 e 9

(B) 1, 10 , 11, 3 e 8

(C) 2, 8, 11, 6 e 3

(D) 5 , 10 , 9 , 6 e 12

(E) 5, 3, 12, 8 e 7
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47) A eficiência de uma aleta é a razão entre o calor

(A) efetivamente transferido e o calor que seria transferido

se toda a aleta estivesse na mesma temperatura da base.

(B) que seria transferido se toda a aleta estivesse na mesma

temperatura do fluido e calor efetivamente transferido.

(C) efetivamente transferido e calor que seria transferido
por uma aleta circular de mesma área de contato.

(D) transferido pela superfície sem aleta e calor transfe-

rido pela superfície aletada.

(E) transferido pela superfície aletada e calor transferido
pela superfície equivalente com mesma área do conjunto
aletas e superfície.

48) O ciclo termodinâmico ideal geralmente adotado em turbinas a
gás simples é

(A) CARNOT.

(B) DIESEL.

(C) OTTO.

(D) BRAYTON.

(E) RANKINE.

49) Sobre aços e ferros fundidos, é correto afirmar que

(A) aços apresentam teores de carbono entre 0, 008% e 2, 06% e
ferros fundidos apresentam teores de carbono acima de
2,06% .

(B) ferros fundidos apresentam teores de carbono entre
0,008% e 2,06% e aços apresentam teores de carbono acima
de 2,06% .

(C) ferros fundidos apresentam teores de carbono abaixo de
0,008% e aços apresentam teores de carbono acima de
2,06% .

(D) aços e ferros fundidos apresentam o mesmo teor de
carbono, diferenciando-se pela adição de elementos de
liga.

(E) ferros fundidos apresentam teores de carbono abaixo de
0,008% e aços apresentam teores de carbono entre 0,008%
e 2,06% .

50) Assinale a opção que apresenta o processo de fabricação que
NÃO deforma plasticamente a matéria prima.

01) Laminação.
(B) Forjamento.
(C) Embutimento.
(D) Brochamento.
DE) Trefilação.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2007
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO:

PROVAS OBJETIVAS
1 - Verifique se a prova reechidn e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodupé de endn folha a cor correspondente) e se não faltam

questões ou páginas. Eserevn e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o digito verifiendor (DV) apenns nos
locnis indiendos:

2 - O tempo para n realização da provn serà de (4) horns, incluindo o tempo necessário n redação e à mnrençilo das respostas nn folha de
respostas, e nilo será prorrogndo:

3 - Só iniele a prova após ser autorizndo pelo Fiscal, interrompendo n sua execução quando determinado;
4 - A redução (enso hnja) deverá ser uma dissertação com idéins enerentes, claras e objetivas escritns na lingun portuguesa, não podendo ser

escriin em letrn de imprensa. Deverà ter no minimo 20 linhastontinuas, considerando a recuo do purügrafo, e no máximo 30 linhus.
Ela não poderú conter quniquer muren Identifiendorn nu nssindtiira o que implienrå nn atribuição de nota zero n redação:

5- Iniciadn a prova, não haverá mnis esclarecimentos. O enndidato somente poderá delsnro sen lugar, devidamente notorizado pelo Supervisor/
Fiscal, para se retlrnr deßnliivamente do recinto de prova.ou, nos ensos Ähnixo espeelfiendos, devidamente acompanhndo por militar
designado para esse Sm:
- ateudimento médico por pessoul designado peln MB:
- fazer uso de bonheiro: e
- ensos de forçn maior, comprovados pela supervisão do certume, sem que neonteen snida da áren circunscrita parn a renlização da provn.
Em nenhum dos ensos haverá prorrognção do tempo destinado à realização du provn , em enso de retirndn definitiva do recinto de prova,esta será corrigida utè ande foi soluelonada:

6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostus:
7 - Confira nas folhns de questäes as respostas que você nssinalon como corretas nntes de mareú-las un folha de respostas. Culdado para nilomarcar duas opções para umn inesma questão un folha de respostas (a questão será perdida);
8 - Para raseunho, use os espnços dispoulveis nas folhas de questões e follin de rasenniin anesti, nins só serão corrigidas as resposias marcadasnn folha de respostas;
9 - O tempo minimo de permunência dos enndidatos em recinto de aplicaçilo de provas é de 30 minutos. O candidato somente poderá levar aprovn caso deixe o recinto após transcorridos três quartos do tempo destinado n sun realização e somente se n prova nplienda for escritaobjetivn;
10 - Será elimiundo sumnrlamente do processo seletivo/concurso e as suns provns nilo serão levndus em consideração, o enndidato que:a) der ou receber nuxilio parn a execuello de quniquer prova;

b) utilizar-se de quniquer mnterial não autorizado:
e) desrespeitar qualquer prescrição reintiva à execução das provas;
d) escrever o nome ou introduzir murens identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse Um;e) cometer ato grave de indiscipilnn; e
I) comparecer no toenl de reallznção du prova npús o horário previsto para o fechnmento dos portões.11 - Instruções parn a preenchimento dn folha de respostas:
a) use enneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letro de forma no local indiendo;
c) assine o seu nome no loeni indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva o sen número de inscrição nos retiingulos, da esquerda para a direita, um digito em enda retüngulo.Esereva o digito correspondente no DV no ñitimo retângulo. Após, cubra todo o elrenlo correspondente a endn número. Não nmusse,dobre on rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótlea que corrigirli as cartões; ee) só será permitida a troen de folha de respostas até o inlein da provn, por motivo de erro no preenchimento nos enmpos nome,assinatura e número de inseriçño, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasurn un referida folhn derespostas, após o

inlein du prova.
12 - Procure preencher a folha com utenção de neordo com o exemplo nhaixo:

DiretOria de Nome: Roberto SilVa
EnsinO da Marinha Assinatura: FRa& ilon
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