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1) Observe a figura a seguir.

A figura acima representa uma máquina simples a vapor, que

obedece ao ciclo ideal Rankine. Os seus componentes

identificados como 2 e 4 são, respectivamente:

(A) caldeira e condensador.

(B) bomba e condensador .

(C) condensador e turbina.

(D) bomba e turbina.

(E) caldeira e turbina.

2) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

é o processo de deformação a em

que, pela aplicação de força dinâmica ou estática, se

modifica a de um bloco metálico."

(A) Têmpera / quente / constituição

(B) Torneamento / frio / estrutura

(C) Furação / frio / largura

(D) Forjamento / quente / forma

(E) Retificação / quente / composição

3) Conforme a disposição dos dentes, as fresas podem ser

DT) horizontais ou de avanço.

DB) verticais ou de recuo.

(C) cilíndricas ou de disco.

DJ) cônicas ou de ângulo.

DE) tangenciais ou de topo.
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4) A diferença de Potencial entre os terminais de um resistor
puro e

(A) diretamente proporcional à corrente elétrica que nele

circula.
(B) inversamente proporcional à resistência desse resistor.

(C) diretamente proporcional ao quadrado da corrente elétri-

ca que nele circula.

(D) inversamente proporcional ao quadrado da corrente

elétrica que nele circula.

(E) inversamente proporcional à corrente elétrica que nele

circula.

5) Correlacione as caldeiras às suas respectivas vantagens

quanto ao emprego e, a seguir, assinale a opção que apresen-

ta a seqüência correta.

CALDEIRAS VANTAGENS

I - Aquatubulares ( ) Facilidade de limpeza da fuligem

II - Flamotubulares nos tubos.
III- Elétricas ( ) Ausência de poluição ambiente.

( ) Maior facilidade mecânica de

substituição dos tubos.

( ) Maior produção e pressão de vapor.

( ) Geração de vapor superaquecido.

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

(B) (I) (III) (I) (II) (II)

(C) (II) (III) (II) (I) (I)

(D) (II) (III) (II) (II) (I)
(E) (II) (III) (I) (I) (II)

6) Assinale a opção correta, em relação aos processos de

transmissão de calor.

(A) A condução é um processo em que a transmissão de calor é

realizada pelo movimento de moléculas frias e quentes.

(B) A radiação é um processo em que a transmissão de calor é

feita por meio de ondas eletromagnéticas e fótons.

(C) O calor transmitido através de um corpo sólido é feito

apenas por radiação.

(D) A convecção é um processo de transmissão de calor que se
verifica apenas em substâncias no estado gasoso.

(E) Um corpo negro é um corpo que emite e absorve, a

qualquer temperatura, a máxima quantidade de calor

transmitida por convecção.
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7) Observe a figura abaixo.

Y

(2/3 , 8/9)

X

A área da região limitada pelas curvas y = 2x2 e y = -x2+ 2x

apresenta quantas unidades de área?

(A) 4/ 3

(B) 4/ 9

(C) 4/ 27

(D) 4

(E) 9/ 4

8) Na soldagem autógena, o material base participa na

constituição da solda por

(A) fusão.

(B) cementação.
(C) oxidação.
(D) deposição.
(E) proteção.

9) Diz-se que um corpo rígido está em equilíbrio quando o

somatório

(A) das forças é igual a zero.

(B) de forças é igual ao somatório dos momentos.

(C) dos momentos é igual a zero.

(D) das forças e o somatório dos momentos é igual a zero.

(E) das forças é igual ao somatório dos momentos, porém com

sinal inverso.
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10) Quando se deseja reter o vapor em equipamentos de aqueci-

mento a vapor e possibilitar apenas a saída do condensado
desses equipamentos, usualmente deve se instalar

GA) purgadores.

(B) filtros separadores.

(C) aeradores.

(D) válvula de alívio.

(E) filtros secadores.

11) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

O nos teores normais - entre 0,15% e 0,30% - é o

elemento essencialmente , pois a

ação de formação de CO ou CO2, por ocasião da fusão e

solidificação dos aços.

(A) silício / desoxidante / neutraliza

(B) manganês / oxidante / neutraliza

(C) fósforo/ desoxidante / favorece

(D) carbono / oxidante / favorece

(E) enxofre / oxidante / neutraliza

12) Deseja-se selecionar uma bomba para um sistema de controle
hidráulico capaz de bombear fluídos em diferentes faixas de

temperatura e viscosidade, sendo um condicionante a altura
estática de aspiração relativamente elevada.

Assinale a opção que apresenta os tipos de bombas que devem
ser selecionadas para a aplicação em tela.

(A) Bomba centrífuga de rotor aberto e bomba de palhetas.

(B) Turbobomba axial e bomba centrífuga de rotor fechado.

(C) Bomba de lóbulos e turbobomba axial .

(D) Bomba de engrenagens e bomba de pistão axial .

(E) Bomba centrífuga de rotor aberto e bomba de engrenagens.
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13) Uma parede de madeira, com 5 cm de espessura e área de 1 m2

separa. uma estufa do ambiente externo. A temperatura da
estufa é mantida a 40° C, enquanto a externa é de 20° C.

Determine o fluxo de calor que atravessa a parede,

sabendo-se que a condutibilidade térmica da madeira é de

2x10 cal/s.cm.° C e, a seguir, assinale a opção correta.

GA) 0,04 cal/ s
(B) 0,08 cal/ s

(C) 0,8 cal/ s
(D) 4 cal/ s
(E) 8 cal/ s

14) Em um sistema de ar condicionado de evaporação direta, o
condicionador

(A) recebe indiretamente do recinto a carga de ar frio ou

quente.
(B) utiliza água para retirar a carga térmica que é transmi-

tida pelo ar frio ou quente.

(C) recebe indiretamente, por meio de amônia líquida, a

carga térmica de ar frio ou quente.

(D) recebe diretamente do recinto ou por meio de dutos a

carga de ar frio ou quente.

(E) utiliza salmoura para retirar a carga térmica que é
transmitida pelo ar frio ou quente.
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15) Observe a figura a seguir.

Em relação à peça da figura acima, qual das opções abaixo

representa 3 (três) vistas ortográficas dela.

(B)

(D)
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16) Observe a figura a seguir.

P P

I

d d

A viga da figura acima representa um eixo de locomotiva, de

seção transversal circular, com diâmetro d, no qual são
aplicadas as cargas P em cada uma de suas molas. Sabendo-se

que o momento de inércia da seção transversal em relação ao

seu eixo baricêntrico é ad4/ 64, a tensão máxima de tração

aplicada à viga será expressa por

(A) 64P/nd2

(B) 64P/nd4

(C) 32P/nd2

(D) 16P/Ed2

(E) 4P/Ed4

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2008

Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA

7/ 18



17) Observe a figura abaixo.

50kN

D
B--

0,3m 0,3m

A barra rígida BDE, da figura acima, é suspensa por duas

hastes AB e CD. A haste AB é de alumínio (E = 70GPa) , com

área da seção transversal de 500 mm2, e a CD é de ago

(E = 200 GPa) , com seção transversal de 600 mm2. Calcule o

deslocamento do ponto B para a força aplicada no ponto E e

assinale a opção correta.

(A) 7mm, para baixo.

(B) 1mm, para cima.

(C) 0,7mm, para cima.

(D) 0, 7mm, para baixo.

(E) 0,1mm, para baixo.

18) Os plásticos termofixos ou termoestáveis possuem polímeros

em cadeias

(A) diagonais .

(B) curvas .
(C) lineares.

(D) laterais.

(E) ramificadas.
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19) Em ensaios de fadiga de materiais metálicos, a severidade do
entalhe será tanto maior quanto

GA) mais grosseira a granulação do material e menor o limite

de resistência do corpo de prova.

(B) maior o diâmetro do corpo de prova e maior o seu limite

de resistência.

(C) mais fina a granulação do material e menor o limite de

resistência do corpo do prova.

DD) menor o diâmetro do corpo de prova e menor o seu limite

de resistência.
(E) mais grosseira a granulação do material e menor o

diâmetro do corpo de prova.

20) A resistividade elétrica, propriedade física dos metais,

se relaciona à resistência elétrica por meio da fórmula

(A) R=L/ pA Dados: R= resistência

(B) R= pL/A p= resistividade

(C) R=A/ pL L= comprimento da amostra do material

(D) R= 1/ pAL A= área da seção transversal da

(E) R= pAL amostra do material

21) Qual destes materiais NÄO é utilizado em revestimento

(casquilho) de mancais de deslizamento?

(A) Cobre .
(B) Cromo.
(C) Estanho.

(D) Chumbo .

(E) Prata.

22) Em um sistema de refrigeração a compressão de vapor, é

correto afirmar que a linha de líquido em alta pressão

corresponde ao trecho da tubulação compreendido entre

(A) o compressor e a válvula expansora.

(B) o condensador e a válvula expansora.

(C) o evaporador e o compressor.

(D) a válvula expansora e o evaporador .

(E) o compressor e o condensador.
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23) O período de oscilação de um pêndulo com 1 metro de

comprimento e massa de 1 Kg na extremidade (para pequenas

oscilações e no planeta terra) é de quantos segundos?

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

(E) 6

24) Um trocador de calor no qual ambos os fluidos movem-se em

uma mesma direção é denominado de correntes:

(A) convectivas .

(B) cruzadas.

(C) simples.

(D) paralelas.

(E) parasitas.

25) O módulo de resiliência de um metal é inversamente

proporcional ao

(A) quadrado do limite de proporcionalidade.

(B) limite de escoamento.

(C) quadrado do módulo de elasticidade.

(D) limite de proporcionalidade.

(E) módulo de elasticidade.

26) Numa mesa de bilhar, o que ocorre imediatamente antes e

depois do choque de 2 bolas, considerando-se o choque

totalmente elástico e desprezando-se os atritos com a mesa e

com o ar?

(A) A energia cinética de cada bola se mantém inalterada.

(B) A quantidade de movimento de cada bola se mantém

inalterada.

(C) A inércia inverte entre as duas.

(D) A quantidade de movimento se equaliza entre as duas

bolas.

(E) A quantidade de movimento total se mantém inalterada.
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27) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

Em relação às fases que se verificam em um ciclo teórico

Diesel, é correto afirmar que a é e o

fornecimento de calor ao sistema é feito a

constante.

(A) expansão / isotérmica / volume

(B) expansão / isotérmica / pressão

(C) compressão / adiabática / volume

(D) compressão / isobárica / pressão

(E) compressão / adiabática / pressão

28) O regime de escoamento em um tubo (laminar ou turbulento) é
determinado pelo

(A) número de onda.

(B) número de Reynolds .
(C) fator de amortecimento viscoso.

(D) coeficiente de Poisson.

(E) módulo de Young.

29) Dentre as opções abaixo, assinale a que apresenta dois tipos

de válvulas empregadas em tubulações industriais, com a

finalidade específica de bloqueio de fluxo.

(A) Esfera e borboleta.

(B) Retenção e controle.
(C) Diafragma e gaveta.

(D) Gaveta e esfera.

(E) Contrapressão e macho.

30) A Lei de Meyer, em ensaios de dureza Vickers, também pode

ser aplicada para o caso de penetrador

(A) piramidal.

(B) tubular.

(C) romboédrico.

(D) dodecaédrico.

(E) cilíndrico.
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31) A operação de retificação de uma superfície metálica tem por
objetivo

(A) eliminar as arestas de corte de ferramentas.

(B) alterar as irregularidades de caráter químico.

(C) regenerar as arestas de corte de ferramentas.

(D) corrigir as irregularidades de caráter geométrico.

(E) criar as arestas de corte de ferramentas .

32) A quantidade de movimento de um corpo é

(A) proporcional ao seu deslocamento.

(B) inversamente proporcional à sua aceleração.

(C) inversamente proporcional à sua velocidade.

(D) proporcional à sua aceleração.

(E) proporcional à sua velocidade.

33) São consideradas instalações de ar condicionado as

(A) centrais, com evaporação à amônia, em circuito semi-

fechado.

(B) individuais, com condensação a vapor de amônia.

(C) centrais, com evaporação à água quente nas serpenti-

nas.

(D) individuais, normalmente com evaporação à amônia.

(E) centrais, com circulação de água gelada nas serpentinas.

34) Assinale a opção que apresenta a chaveta adequada para a

transmissão de torque nos dois sentidos de rotação.

(A) Plana.
(B) Meia-lua.

(C) Inclinada.

CD) Tangencial.

(E) Cônica.

35) Considerando um ponto material que se desloca em linha reta,

cuja posição seja definida pela equação x=6t2-t3, onde x é
expresso em metros e t em segundos, determine sua veloci-

dade, em m/ s2, após 6 segundos e assinale a opção correta.

(A) -36

(B) -24

(C) -12

CD) 12

(E) 24
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36) Observe as informações abaixo.

Características do Compressor: - n° de cilindros: 2
- diâm. do cilindro: 60mm
- curso do pistão: 75mm

O compressor de ar do tipo alternativo, de um único estágio

e simples efeito, acima caracterizado, é acionado por um

motor elétrico de 1.550 rotações por minuto (rpm), por meio

de polias e correias, com razão de redução de 3,1: 1.

Considerando-se que não há perdas, calcule o deslocamento

volumétrico do compressor e assinale a opção correta.

(A) 78, 9 m3/h

(B) 46, 2 m3/h

(C) 12,7 nf/h

(D) 6, 3 m3/h

(E) 0,4 m3/h

37) A Junta Universal do tipo "Bendix-Weiss", na qual o comando

é através de esferas de aço em calhas, que dividem em partes

iguais o ângulo entre as árvores, transmite sempre

(A) velocidade variável.

(B) aceleração constante.

(C) velocidade constante.

(D) aceleração flutuante.

(E) torque zero.

38) Observe a expressão matemática abaixo.

_d (2x. cos 2x)

dx

Calcule a derivada apresentada e assina1e a opção correta.

(A) 2.cos 2x + 2x.sen 2x

(B) 2.sen x + 4x. cos 2x

(C) 2.cos 2x - 2x.sen 2x

(D) 2.cos 2x - 4x.sen 2x

(E) -2x.sen 2x
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39) Observe o circuito abaixo.

Sabendo-se que duas fontes de tensão constante Va e Vb atuam

no circuito apresentado, qual a potência, em Watts, forneci-

da pela fonte A para ele?

(A) -700

(B) -200

(C) 300

(D) 500

(E) 700

40) Observe a figura abaixo.

1

-45° Rehocadores

2

Uma Barcaça é puxada por dois rebocadores . Se a resultante

das forças exercidas pelos Rebocadores é de 5000N e tem

direção do eixo da Barcaça, determine a tração em cada corda

que une os Rebocadores A e B à Barcaça e, a seguir, assinale

a opção correta.

(A) T1= 3060N e T2= 1940N

(B) Ti= 3260N e T2= 1740N

(C) T1= 3260N e T2= 2888N

(D) Ti= 3660N e T2= 2588N

(E) T1= 3660N e T2= 2888N
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41) Observe a figura a seguir.

IT777 
¯¯¯

l

a b
I

L

Dada a viga da figura acima, qual é o diagrama de esforço
cortante correspondente ao carregamento?

(A)

(B)

0

-MbL

(D)

(E) L

| |

42) A perda de carga em uma curva de tubo é.representada de

maneira mais conveniente por um

(A) comprimento relativo da curva retificada.

(B) diâmetro equivalente de tubo reto.

(C) comprimento equivalente de tubo reto.

(D) diâmetro relativo de tubo afunilado.

(E) comprimento equivalente da curva retificada.
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43) No estudo de Mecânica, o termo "árvore" é comumente emprega-

do para definir um elemento de máquina que

(A) gira, transmitindo potência.

(B) gira, transmitindo movimento.

(C) gira, sem transmitir movimento.

(D) é fixo e suporta rodas rotativas, polias, etc.
(E) é fixo e não suporta elementos rotativos.

44) Observe a figura abaixo.

30 

30 
i's 

60 

3D

< 30 t IFonte

No circuito elétrico apresentado, que corrente aproximada,

em Ampéres, a fonte deve gerar para que a tensão imposta ao
circuito seja 50 volts?

(A) 11

(B) 9

(C) 7

(D) 5

(E) 3
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45) Observe a equação abaixo.

-Vp+ pg= 0, onde:

P = massa específica de um líquido

N = vetor da gravidade local

P = pressão

Considerando a equação e as informações apresentadas, é
correto afirmar que a força de pressão resultante por

unidade de volume em um ponto é igual à

(A) força de campo por unidade de volume em um ponto.

(B) massa específica multiplicada pela pressão em pontos

adjacentes.

(C) força de campo por unidade de área em um ponto.

(D) massa específica dividida pela pressão em uma linha

contínua.

(E) força de campo por unidade de comprimento em uma linha

contínua.

46) Qual destes tipos de rolamentos é aplicável em mancais com
cargas radiais e pode absorver desalinhamentos entre o eixo e

o alojamento do mancal?

(A) De rolos cônicos .

OB) De rolos cilíndricos de dupla carreira.

(C) De rolos cilíndricos sem gaiola.

(D) De rolos, autocompensador.

05) De esferas de dupla carreira.

47) Dentre os apresentados abaixo, qual é procedimento adotado

para evitar a cavitação em uma instalação de bombeamento
que utiliza bomba centrífuga?

(A) Instalar uma válvula de alívio na descarga da bomba.

(B) Aumentar a altura estática de sucção.

(C) Diminuir o diâmetro da rede de aspiração da bomba.

(D) Instalar a bomba acima do nível do fluido no reservató-

rio.

(E) Instalar a bomba abaixo do nível do fluido no reservató-

rio ("bomba afogada") .
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48) A propriedade física da permeabilidade µ é definida como a

habilidade de o material metálico ser

(A) soldado.

(B) fundido.

(C) magnetizado.

(D) estirado.

(E) dobrado.

49) Coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas afirmativas abaixo,

em relação às instalações de bombas centrífugas, e assinale

a opção correta.

( ) Quando se reduz a altura manométrica de uma bomba, a

sua vazão e a sua potência absorvida diminuem.

( ) Quando duas ou mais bombas operam em paralelo, a vazão

total do sistema é igual à soma das vazões delas.

( ) O NPSH indica a carga positiva e efetiva na sucção da

bomba .

( ) A tubulação de sucção, obrigatoriamente, tem um diâme-

tro comercial imediatamente inferior ao da tubulação de

recalque.

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

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

(C) (V) (V) (F) (V)

(D) (F) (F) (F) (F)

(E) (V) (V) (V) (V)

50) Qual a integral de y = 2x.sen x + x2.cos x para x de 0 a

¶ / 2 rad?

(A) 0

(B) ¶ 2/ 4

(C) 2¶
(D) ¶ 2

(E) 2¶ 2
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o digito verificador (DV) apenas nos locais indicados;

2 - O tempo para a realização da prova será de 4 horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será
prorrogado;

3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
4 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva, Deverá ter no mínimo 20

linhas continuas, considerando o recuo do parágrafo, e no máximo 30 linhas. Não poderá conter qualquer marca identificadora ou assinatura no espaço destinado
à redação, o que implicará na atribuição de nota zero à redação;

5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar
definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
- atendimento médico por pessoal designado pela MB;
- fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova , em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até
onde foi solucionada;

6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções

para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
8 - Para rascunho, use os espaços disponiveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 30 minutos.
10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:

a) der ou receber auxilio para a execução de qualquer prova;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas;
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
e) cometer ato grave de indisciplina; e
f) comparecer ao local de realização da prova após o horário previsto para o fechamento dos portões.

11 - instruções para o preenchimento da folha de respostas:
a) use caneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine o seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o digito

correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que corrigirá os cartões; e

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.

12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

O' Nome: ROBERTO GILVA

Diretoria de Assmatum: Rober t o S i i va
Ensino da Marinha
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13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado á solução da prova,
utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias (BONO) da
Marinha do Brasil, disponívei nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDI) e na página da DEnsM na intemet. É proibida a utilização de
qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE COR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


