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1) Qual característica deve ser valorizada a fim de se evitar a
ocorrência de cavitação nas bombas axiais?
(A} Pequeno valor da relação entre os diâmetros de entrada e 

saída das pás.
(B) Número suficientemente grande de pãs.
{C) Pequeno valor do ângulo de entrada das pãs.
{D) Pequeno valor para velocidade meridiana mas pequena lar

gura da pã, se existirem fortes curvaturas à entrada.
(E) Pequeno valor da relação r/e, isto é, grande comprimento 

axial das pãs (e) relativamente ao raio (r).

2) Assinale a opção que apresenta apenas partes componentes de
um sistema de dutos de ar.
(A) Desvios, portas de acesso e insufladores.
(B) Insufladores, invólucros e desvios.
(C) Invólucros, portas de acesso e insufladores.
(D) Serpentinas, invólucros e registros estacionários.
(E) Desvios, invólucros e registros estacionários,

3) Em relação às válvulas, assinale a opção correta.
(A) Válvula borboleta ê uma válvula de bloqueio.
(B) O trim da válvula é formado pelo seu mecanismo móvel, ou 

seja, pelo volante, haste e peças de fechamento.
(C) O acionamento por solenoide pode ser utilizado em vál

vulas pequenas e grandes, não sendo, contudo, indicado 
para pressões elevadas.

(D) Qualquer que seja o sistema de fixação do castelo ao 
corpo da válvula, deverá haver sempre uma junta de veda
ção entre essas duas peças.

(E) O sistema mais comum de válvulas são as de acionamento 
manual e, ocasionalmente, essas válvulas podem contar 
com operação pneumática ou hidráulica.
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4) Era relação aos Ensaios Mecânicos, assinale a opção correta.
(A) A estricção não pode ser considerada uma propriedade 

específica do material, mas somente uma caracterização 
de seu comportamento durante o ensaio de tração.

(B) o modulo de elasticidade ê a medida de rigidez do . mate
rial, ou seja, quanto maior for o módulo de elasticidade 
mais dúctil será o material.

(C) Resiliência ê a capacidade do material absorver energia 
quando deformado plasticamente. A sua mensuração é feita 
pelo módulo de resiliência que é a medida de deformação 
por unidade de volume.

(D) Em materiais soldados deve-se retirar corpos de prova 
para ensaio de tração com a solda no meio. Assim proce
dendo, pode-se registrar as tensões e cargas de ruptura 
e escoamento, bem como o alongamento e a estricção.

(E) O limite de resistência tem grande significado em rela
ção à resistência dos materiais dúcteis, isto porque o 
limite de resistência ( o r ) calculado ê maior que a ten
são que o material sofre ao atingir a carga máxima.

5) O ciclo teórico utilizado para representar um dado ciclo
motor real é denominado de ciclo
(A) de ar isobãrico.
(B) de ar adiabático.CO m o to r .
(D) de ar ã temperatura constante.
(E) de ar equivalente.

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA

2 / 2 5

http://docslide.com.br/documents/cp-qc-2012-engenharia-mecanica-amarela.html 5/34

http://docslide.com.br/documents/cp-qc-2012-engenharia-mecanica-amarela.html


26/06/2016 Cp Qc 2012 Engenharia Mecânica Amarela - Documents

6) Em relação aos processos de fabricação, assinale a opção
correta.
(A) Rebolos de natureza silicosa são empregados para reti

ficação e afiação de materiais duros e frágeis como o 
metal duro e para metais muito moles, como o alumínio.

(B) A broca canhão é utilizada para realizar o alargamento 
de furos e o fluido de corte, quando utilizado, é apli
cado pelo lado externo do corpo da broca.

(C) Os oleos de corte devem ser usados na usinagem dos fer
ros fundidos por permitirem usinagem mais eficiente e 
impedirem soldagerti do cavaco à ferramenta.

(D) A trepanaçao é a operação de usinagem onde a ferramenta 
ou a peça se deslocam na direção perpendicular ao eixo 
principal da máquina.

(E) No mandrilamento, a peça a ser usinada gira enquanto o 
movimento de avanço, retilíneo e constante, é da peça ou 
da ferramenta.

7) Assinale a opção que NÃO apresenta um dos principais 
sistemas de refrigeração.
(A) Sistema de Absorção.
(B) Sistema de Ejeção de Ar.
(C) Sistema de Compressão a Vapor.
(D) Sistema Termoelétrico.
(E) Sistema de Compressão de Ar.

8) Qual é o valor de cos(0,l) rad, com quatro casas decimais, 
utilizando Série de Taylor?
ÍA) -1,0000
<B) -0,9950
ÍC) 0,9900
(D) 0,9950
ÍE) 1,0000

9)
Qual o resultadode J-

w  x  , .  ,  /  \  . secOd.cos3̂ )— cotg(^).son(.\j H-------—-----------cotgú)
sen2 (ij d d  (a)

dr ?

(A) -  2 c o s (x) -  s e n ( x ) 4- c
(B) s e n  ( x )  + c o s ( x )  + c
(C ) 2 c o s ( x )  - s e n  (x) + c
(D) - COS(x) + 2 s e n { x ) + c
( E ) -  2 c o s ( x ) +  s e n { x ) + e
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10) Analise a figura a seguir.

Numa operação de descarga de navio, um tanque de 50kN é 
suportado por um cabo. Uma corda é amarrada ao cabo em A e 
puxada a fim de que o tanque seja centralizado na posição 
desejada, conforme mostra a figura acima. 0 ângulo entre o 
cabo e a vertical é a, enquanto o ângulo entre a corda e a 
horizontal é (3. Determine a tração na corda, e assinale a 
opção correta.

(A) 

(E)

( C )

(D)

( B )

50ss?ijj

sg«[90° + (fl! + 0) \

50 sena

-(«+$)]
S3 na

5ôss«[90° + (et - 0)]  

sen050se«[9Ü° — (et + 0)\ 

se n a

50sa«[” 90o + (cs - 0 )\
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11) Em relação aoa ventiladores utilizados em sistemas de
ventilação e exaustão, assinale a opção correta.
{A) O ventilador centrífugo de réguas curvadas para trás, 

para a mesma vazão de ar, é mais silencioso e corre 
menos riscos de sobrecarga no motor quando comparado ao 
ventilador centrífugo com réguas curvadas para frente.

(B) O ventilador de largura e entrada singelas deve ser 
usado quando a altura do recinto for insuficiente para o 
de largura dupla.

(C) Os ventiladores axiais são empregados em sistemas cuja 
pressão de resistência varia de 12 mm (1/2") atá 76 mm 
(3") de coluna d'agua,

(D) A potência desses ventiladores ê proporcional ao quadra
do de sua rotação.

(E) No ventilador com réguas curvadas para trãs, a parte 
côncava da curva é que apanha o ar no seu movimento para 
a frente e, no de réguas curvadas para frente, é a parte 
convexa que apanha o ar.

12) Assinale a opção que NÃO corresponde às recomendações para
colocação de válvulas junto as bombas.
(A) Para a operação de bombas em paralelo succionando de uma 

mesma linha tronco, é obrigatória a colocação de uma 
válvula de bloqueio junto ao bocal de entrada da bomba.

{B} Para bombas com sucção não afogada e não operando em 
paralelo com outras bombas, não se recomenda colocar 
válvula de bloqueio no bocal de entrada da bomba.

(C) Para bombas com sucção não afogada, é obrigatória a 
colocação de uma válvula de retenção na extremidade li
vre da linha de sucção, mergulhada dentro do líquido.

(D) Para bombas em paralelo recalcando para uma mesma linha 
tronco, é obrigatória a colocação de uma válvula de 
retenção e de uma válvula de bloqueio junto ao bocal de 
saída das bombas.

(E) Para tubulações de recalque, ê obrigatória a colocação 
de válvula de retenção junto ao bocal de saída da bomba.

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
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13) Em relação âs tubulações, assinale a opção correta.
(A) Quando os suportes intermediários de tubulações forem 

pendurados em dois tubos maiores, é necessário que 
sejam rigidamente presos em ambos para evitar a geração 
de vibrações.

(B) Um "tubo suportado" que tem o seu suporte fixado em 
outro tubo (tubo suportante) pode ter, no máximo, o 
mesmo diâmetro do tubo suportante. Se forem vários os 
tubos suportados, o maior diâmetro dentre eles não pode 
ser maior que o do tubo suportante.

(C) Quando o tubo for isolado termicamente, ê necessário 
utilizar como suportes os suportes de rolos ou os supor
tes de placas de deslizamento porque esses suportes pro
duzem um atrito muito baixo nos deslocamentos devido âs 
dilatações térmicas dos tubos, preservando a integridade 
do isolamento térmico.

(D) Os suportes de molas de carga variável para tubulações 
utilizam molas de compressão, ao contrário dos suportes 
de molas de carga constante, em virtude do aumento da 
resistência das molas com a deformação.

(E) Devem ser colocados guias em tubos verticais para dimi
nuir a tendência natural a vibrações.

14) Em relação às tubulações, assinale a opção correta.
(A) A fixação de tubulações com isolamento térmico nos su

portes é feita através de patins ou pipe-shoes para evi
tar dano ao isolamento em decorrência do peso das tubu
lações e dos deslocamentos decorrentes das dilatações.

(B) Entre dois pontos fixos (ancoragens de tubulações ou 
bocais de equipamentos com fundação própria) de um tre
cho retilíneo, não se admite o uso de mais de duas jun
tas de expansão.

(C) Utiliza-se purgadores antes de válvulas de bloqueio, 
retenção, controle e redutoras de pressão para evitar 
que o condensado passe por essas válvulas.

(D) As curvas em gomos apresentam uma flexibilidade maior 
que as curvas sem costura de mesmo diâmetro e espessura, 
porque, não tendo sofrido conformação mecânica, não 
apresentam encruamento do aço.

(E) O ensaio de partículas magnéticas é particularmente in
dicado nas soldagens de tubos de aços inoxidáveis aus- 
teníticos devido a tendência desses aços de formar de
feitos subsuperficiais durante a soldadem.
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15) Em relação as válvulas, assinale a opção correta.
(A) As válvulas gaveta não possuem fechamento estanque e 

geram perda de carga significativa, mas possuem a grande 
vantagem de serem de fechamento lento, porque assim con
trola-se o efeito dos Golpes de Aríete.

(B) As válvulas de macho são válvulas de fecho rápido, es
tanques, adequadas para o emprego com gases, em quais
quer diâmetros, temperatura e pressões, bem como para o 
emprego com líquidos e vapor para pequenos diâmetros e 
baixas pressões. No entanto, não devem ser usadas em lí
quidos que deixem sedimentos ou que tenham sólidos em 
suspensão devido à contaminação da sede que esses flui
dos provocam.

(C) As válvulas de globo são válvulas de regulagem, causam 
pouca perda de carga, frequentemente possibilitam o 
reengaxetamento com válvula em serviço, são utilizadas 
para linhas de líquidos, vapor e de gases. Para todos 
esses serviços as válvulas de globo são empregadas para 
quaisquer pressões e temperaturas.

(D) Nas válvulas de segurança a abertura é gradual, atingin
do o máximo com 110 a 125% da pressão de abertura, 
porque uma pequena quantidade de líquido que escape faz 
logo baixar muito a pressão. Essas válvulas devem ser 
instaladas abaixo do nível do líquido para que não sejam 
atravessadas pelos gases.

(E) As válvulas de controle são usadas em combinação com 
instrumentos automáticos e comandadas a distância por 
esses instrumentos. Nessas válvulas, a relação de inter
dependência entre as posições de abertura e o fluxo 
permitido é muito importante por se tratar de válvulas 
destinadas à regulagem rigorosa do fluxo em qualquer 
posição.
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16) Em relação aos Ensaios de Dureza, assinale a opção correta.
(A) Ao contrário do ensaio de Dureza Brínell, o ensaio de 

Dureza Rockwell é adequado para metais que tenham sofri
do algum tratamento superficial, como cementaçao, nitre- 
tação etc.

(B) Por se tratar de um ensaio não destrutivo, o ensaio de 
Dureza Brinell não apresenta limitação na aplicação em 
decorrência de eventual inutilização da peça ensaiada.

(C) O ensaio de Dureza Vickers produz impressões pequenas e 
ê um ensaio de boa precisão, mas apresenta como fonte de 
erro a deformação do penetrador, que será tanto maior 
quanto mais duro for o material ensaiado.

(D) 0 teste de microdureza Knopp utiliza um penetrador de 
diamante em forma de pirâmide de base quadrada e é ade
quado para medição de finas regiões de camadas eletro- 
depositadas ou endurecidas.

(E) Ho ensaio de Dureza Shore a impressão ê pequena. A má
quina Shore é leve e portátil, o que possibilita a me
dição de dureza de peças muito grandes e que não podem 
ser postas nas máquinas de medição de dureza por pene
tração, bem como de peças muito finas de qualquer dure
za .

:

17) Considere um tubo de Pitot utilizado para medir a velocidade 
de escoamento de ar em um duto. Assinale a opção que 
apresenta o valor da velocidade do ar no duto, em m/s, para 
a densidade do fluido constante e vazão em regime permanen
te.
(A) 761,18
(B) 73,76
(C) 54,52
(D) 38,55
(E) 21,86

Dados: pressão de estagnação: 50mmHg; 
pressão estática: 30mmHg; 
pressão dinâmica: 20mmHg; 
diâmetro do duto: 10"; 
massa especifica do ar: l,83kg/m3; 
massa especifica do mercúrio: 13,6kg/dm3; 
aceleração da gravidade:10m/sz;
% = 3,14.
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18) Assinale a opção que apresenta três classes de perda dos 
ciclos diesel atuais comparados ao ciclo equivalente de 
pressão limitada.
(A) Perda na admissão, perda na descarga e perda de calor.
(B) Vazamento, perda relativa ao tempo e perda de calor.
(C) Atrito, vazamento e perda de calor.
(D) Atrito, perda de pressão e perda na descarga.
(E) Perda na admissão, perda de pressão e perda relativa ao 

tempo.

19) Analise a figura a seguir.

Uma chata de óleo ê puxada por dois rebocadores. Sabendo que 
a resultante das forças exercida pelos rebocadores é de 
6.000N e tem a direção do eixo da barcaça, determine a tra
ção no cabo, sabendo que a = 90° e a posição dos rebocadores 
é simétrica em relação ao eixo da barcaça, e assinale a 
opção correta.
(A) 1.254N
(B) 2.422N
(C) 3.S47N
(D) 4.243N
(E) 5.675N
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20) Considere um iceberg que se desprendeu do Continente 
Antártico e está flutuando no Oceano Atlântico. Assinale a 
opção que apresenta o volume do iceberg acima da linha 
d 'água.

(A) 10.000m3
(B) 9.00Om3
(C) l.OOOm3
(D) 90 0m3
(E) 100m3

21) Qual das opções abaixo HÃO se aplica aos motores diesel de 
quatro tempos?
(A) Processo de indução.
(B) Mistura fresca.
(C) Gases residuais.
(D) Carga.
CE) Processo de lavagem.

22) Em relação aos grupos adimensionais utilizados em 
transmissão de calor, é INCORRETO afirmar que o número de
(A) Reynolds é uma relação entre as forças de inércia e as 

forças viscosas para uma dada condição de escoamento de 
um fluido,

(B) Prandtl é a relação entre a viscosidade dinâmica e a 
difusividade térmica.

(C) Husselt é a relação entre o gradiente de temperatura na 
interface fluido/superfícíe e o gradiente de temperatura 
de referência.

(D) Grashof representa a relação entre a força de empuxo e a 
força viscosa.

(E) Biot é a relação entre as resistências térmicas interna 
e externa de um corpo sólido.

23) Considerando um balão que contenha vapor seco de uma 
substância pura, assinale a opção que apresenta o valor da 
energia interna, em Joules, contida no balão.

Dados: massa especifica do gelo: 0,9kg/dm3 
massa especifica da água: 1,0 kg/dm3 
aceleração da gravidade: 10m/s2 
massa do iceberg: 9.000ton

CA) 7x107 Dados: temperatura: 50°C;
(B) 7xl06 pressão: 200kPa (absoluta);
(C) 5xl07 entalpia específica: 5.0Q0kJ/kg;
(D) 73x10 volume específico: 10m3/kg;
(E) 3X106 volume do balão: 100m .

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA

10/25

http://docslide.com.br/documents/cp-qc-2012-engenharia-mecanica-amarela.html 13/34

http://docslide.com.br/documents/cp-qc-2012-engenharia-mecanica-amarela.html


26/06/2016 Cp Qc 2012 Engenharia Mecânica Amarela - Documents

24) Considere um recipiente estanque que contenha uma mistura 
saturada de uma substância pura. Assinale a opção que 
apresenta o valor do título da mistura.
(A) 0, 17
(B) 0,2
(C) 0,33
(D) 0,5
(E) 0,67

Dados:
volume de líquido: 0,2m3; 
volume do recipiente: l,2m3;
volume específico da fase de vapor: 0,01m3/kg; 
volume específico da fase líquida: 0,001m /kg; 
temperatura: 3G°C; 
pressão de saturação: IMPa.

25) Em relação à transferência de calor e massa, coloque V
(verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo, e assinale 
a opção que apresenta a sequência correta.
( ) O acréscimo de isolamento térmico sempre reduz o fluxo 

de calor.
( ) 0 modo de transmissão de calor por radiação ocorre sem 

um meio interveniente.
( ) Em um trocador do tipo correntes paralelas, a área su

perficial é maior do que para um trocador do tipo 
correntes opostas, para uma mesma quantidade de calor 
trocada por unidade de tempo.

( ) No processo (modo) de transmissão de calor por radiação, 
a emissão de calor sempre se dã do corpo mais quente 
para o corpo mais frio.

(A) (V) (V) (F) (F)
(B) (V) (F) (V) (F)
(C) (V) (F) (F) (V)
(D) (F) (V) (V) (F)
(E) (F) <F) (V) (V)

26) A bomba indicada para ser utilizada em uma instalação de 
bombeamento, quando se deseja obter grandes vazões e altura 
de elevação de mais de 40m do fluido bombeado, é a
(A)
(E)
(C)
(D)
(E)

centrífuga. 
diagonal. 
helicoidal. 
axial.
de engrenagens.
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27) A perda de trabalho, em virtude do movimento do embolo 
durante o processo de combustão em um motor, é denominada 
de perda
(A) de calor.
(B) de tempo.
(C) na descarga.
(D) de pressão.
(E) na admissão.

28) As bombas rotativas são muito empregadas, pois podem bombear 
grande variedade de líquidos numa ampla faixa de pressões, 
descargas, viscosidades e temperaturas. Assinale a opção que 
MÃO corresponde a uma vantagem oferecida no emprego desses 
tipos de bombas.
(A) Possuem vazão uniforme.
(B) São auto-aspirantes.
(C) Têm dimensões reduzidas.
(D) Apresentam rendimento constante e independente da visco

sidade do fluido bombeado.
(E) Apresentam pouca vibração.

29) Como é definida a divisão da massa de mistura fresca que 
passa no cilindro de um motor diesel de quatro tempos em um 
curso de aspiração, dividida pela massa dessa mistura que 
encheria o espaço correspondente ao deslocamento do pistão, 
na densidade de admissão?
(A) Rendimento mãssico.
(B) Eficiência mãssica.
(C) Razão de compressão.
(D) Rendimento.
(E) Eficiência volumétrica.
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30) Analise a figura a seguir.
A
* 3Z

h = 1m

Dados: pressão atmosférica: 10N/cm2; densidade do líquido: 
lkg/dm3; aceleração da gravidade: IQm/s2; profundidade: lm.
Considere uma comporta com lm de largura articulada no ponto 
A, montada conforme o desenho acima. Assinale a opção que 
representa o valor da força que o líquido exerce sobre a 
comporta.
(A) l,05kN
(B) 10,5kN
(C) 10,5N
(D) 105kN
(E) 105N

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA
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31) Analise o grafico a seguir.

O gráfico acima apresenta faixas de temperaturas de 
tratamentos térmicos dos aços em função do teor de carbono.
As áreas hachuradas indicadas pelos pontos 1, 2 , 3 e 4
correspondem, respectivamente, à qual tratamento térmico?
(A) 1 - têmpera; 2 - normalização; 3 - recosimento de redu

ção de dureza; 4 - recozimento de alívio de tensões.
(B) 1 - recosimento de alívio de tensões; 2 - recozimento de 

redução de dureza; 3 - têmpera; 4 - normalização.
(C) 1 - normalização; 2 - têmpera; 3 recozimento de redução 

de dureza; 4 - recosimento de alívio de tensões.
(D) 1 - têmpera; 2 - recozimento de redução de dureza;

3 - normalização; 4 - recozimento de alívio de tensões.
(E) 1 - normalização; 2 - recozimento de redução de dureza;

3 - têmpera; 4 - recozimento de alívio de tensões.

32) Os açoa-manganês austeníticos, também conhecidos como aço 
Hadfíeld, devido às suas propriedades de tenacidade, 
resistência ao desgaste e propriedades não magnéticas, têm 
suas mais importantes aplicações em:
{A) lâminas forjadas ou usinadas de turbinas e de compres

sores .
(B) britadores, moinhos de bola, caçambas de escavadeiras, 

bombas para trabalho em pedras e em rochas.
(C) esteiras transportadeiras e eixos de hélices marítimas.
(D) assentos de válvulas, molas temperadas e mancais de 

esfera resistentes à corrosão.
(E) carcaças de bombas, eixos, hélices de bombas, parafusos, 

porcas e reservatórios para a indústria do petrõleo.

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA
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33) Analise a figura a seguir.

Dados:
- Motor:

Nn = 10cv; = 1.500rpm
- Acoplamento:

= 80%
- Redutor:

T] ptsr = 85%
- Relação de Transmissão:

i = 5
- Diâmetros:

dL = d3 = 120mm
Sabe-se que a montagem acima é composta por rodas planas. 
Nessas condições, calcule o valor do momento de torção (em 
mmkgf) para a roda número 3, considerando que as rodas estão 
rigidamente montadas em seus respectivos eixos, com mancais 
sem folga. Desenvolva a questão com duas casas decimais nos 
cálculos e arredonde o resultado final para número inteiro.
Assinale a opção que apresenta a resposta correta.
(A) 16234
(B) 17442
(C) 18125
(D) 19349
(E) 21425

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA
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34) Analise o diagrama a seguir.

Em qual região do diagrama de equilíbrio Fe-C acima pode ser 
verificada a formação de austenita+cementita?
(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA
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35} Analise o gráfico a seguir.

No diagrama tensao-deformação relativo ao ensaio de tração 
de um aço doce, apresentado acima, os pontos 1, 2, e 3, 
correspondem, respectivamente:
(A) 1 - limite de escoamento; 2 - limite de elasticidade; 

3 - limite de proporcionalidade.
(B) 1 - limite de elasticidade; 2 - limite de proporcionali

dade; 3 - limite de escoamento.
(C) 1 - limite de proporcionalidade; 2 - limite de escoamen

to; 3 - limite de elasticidade.
(D) 1 - limite de elasticidade; 2 - limite de escoamento; 

3 - limite de proporcionalidade.
(E) 1 - limite de escoamento; 2 - limite de proporcionali

dade; 3 - limite de elasticidade.

36) Em relação aos ferros fundidos, assinale a opção INCORRETA.
(A) Os ferros fundidos brancos apresentam o carbono quase 

inteiramente combinado na forma de Fe3C.
(B) O ferro fundido dúctil, ao contrário do ferro fundido 

nodular, caracteriza-se por apresentar excelente resis
tência mecânica, tenacidade e ductibilidade.

(C) O ferro fundido cinzento, por apresentar fácil fusão e 
moldagem, excelente usinabilidade, resistência mecânica 
satisfatória, boa resistência ao desgaste e boa capaci
dade de amortecimento é, dentre os ferros fundidos, o 
mais utilizado.

(D) Os ferros fundidos resistentes à corrosão são tipica
mente de alto silício, cromo ou níquel.

(E> 0 ferro fundido maleável obtido pelo processo americano 
apresenta fratura escura e é constituído essencialmente 
de grafita em nódulos sobre uma matriz ferrítica.

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA
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37) Analise a figura a seguir.

P t S T Ã h

Na figura acima, o mecanismo de amortecimento usado para 
reduzir o recuo em certos tipos de armas consiste, 
essencialmente, em um pistão que está preso ao cano e pode 
mover-se num cilindro fixo cheio de óleo. Quando o cano 
recua com uma velocidade v0, o pistão movimenta-se e o óleo 
é forçado através de orifícios no pistão, provocando uma 
desaceleração do pistão e do cano, proporcional à sua 
velocidade, isto é, a = -kv. Assinale a opção que apresenta v 
em função de t.
(A) v  = -3Jcv0t
(B) v = 3*Jkvgt
(C) v  -  ^ k v 0t
(D) v  = v0e“te
(E) n!>

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA
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38) Analise a figura a seguir.

A figura acima representa um motor com peso de 1.500N, 
apoiado em quatro molas que possuem constante de 200kN/m. 
O desbalanceamento do motor é equivalente a um peso de 0,3N 
localizado a 0,15m do eixo de rotação. Sabendo-se que o 
motor ê obrigado a mover-se verticalmente, assinale a opção 
que apresenta a frequência, em rad/s, em que ocorrerá a 
ressonância. Adotar g = 10 m/s2.
(A) 3 3
(B) 45
(C) 53
(D) 51
(E) 73

39) Em relação à fadiga, assinale a opção correta.
(A) O acabamento superficial produzido por uma lima fina 

leva a uma redução do limite de fadiga menor do que o 
acabamento superficial produzido pelo torneamento.

(B) A perda de resistência à fadiga devido ao acréscimo de 
temperatura ê maior no ferro fundido do que no aço.

(C) Os tratamentos superficiais reduzem a resistência ã 
fadiga devido ã formação de tensões de compressão que 
esses tratamentos introduzem nas peças.

(D) Para aumentar a resistência à fadiga, a cementação é 
mais eficiente do que a nitretação, porque a nitretação 
pode causar fissuras superficiais.

(E) Pode-se utilizar revestimentos superficiais metálicos ou 
não metálicos para atenuar a corrosão por fadiga. Os 
revestimentos de cadmio sobre o aço são sempre eficien
tes no combate à corrosão por fadiga, resultando no 
aumento da resistência â fadiga.

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA
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40) 6 -  6x + ln(r)
Q ual o r e s u lta d o  de hrri — ------------------?

x* -  4x + 3

(A)
(B) -1
Í C )  0
{D) +1
(E) + «>

41) Em relação aos tratamentos térmicos, ê INCORRETO afirmar
que:
(A) os objetivos da normalização são idênticos aos do reco- 

zimento, com a diferença que se procura obter uma granu- 
lação mais fina e, portanto, com melhores propriedades 
mecânicas. Para isso, as condições de aquecimento são 
idênticas às que ocorrem no recosímento, mas o resfria
mento é mais lento,

{B> o recozimento tem como um de seus objetivos remover 
tensões decorrentes de tratamentos mecânicos e eliminar 
os efeitos de quaisquer tratamentos térmicos anteriores.

(C) o coalescimento visa à produção da estrutura esferoidita 
que confere aos aços uma baixa dureza e favorece a usi- 
nagem e deformação a frio.

(D) antes de se realizar a cementação, os aços devem ser 
normalizados para permitir usinagem, pois, após a cemen
tação, somente operações de retificação podem conferir 
as dimensões e tolerâncias definitivas.

(E) apos a nitretação, a camada superficial do aço apresen
ta-se suficientemente dura para as aplicações desejadas, 
não exigindo qualquer tratamento térmico posterior.

Prova
Profissão

Amarela
ENGENHARIA MECÂNICA

20/25
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42) Analise a figura a seguir.

I

0,7 MF

Assinale a opção que apresenta a capacitância equivalente 
dos quatro capacitores da figura acima.

(A) 0,30 nF
(B) 0,34 JJ.F
(C) 0,42 pF
(D) 0,57 pF
(E) 0,67 JJ.F

43) Analise a figura a seguir.

Assinale a opção que apresenta a potência total fornecida 
pela fonte de 60V da figura acima.
(A) 185W
(B) 246W 
CO 383W
(D) 451W
(E) 562W

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA
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44) Considere um ciclo padrão a ar com os seguintes processsos:
1 - 2 compressão isoentrópica;
2 -  3 aquecimento isobãrico;
3 -  4 expansão isoentrópica;
4 -  1 resfriamento isobárico.
Assinale a opção que apresenta a aplicação ideal para o 
ciclo acima.
(A) Turbina simples a vapor.
(B) Motor alternativo de combustão externa com regeneração.
(C) Turbina simples a gãs.
(D) Motor de ignição por compressão.
(E) Motor de ignição por centelha.

45) Considerando o processo politrópico reversível para um gás 
perfeito representado pela equação pv11 = CTE, qual será o 
processo para o qual n = 00 ?
(A) Isotérmico.
(B) Isobãrico.
CC) Isoentãlpico.
(D) Isoentrópico.
(E) Isocorico.

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA
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4 6) Analisando o diagrama temperatura x entropia {T x s) em
anexo, coloque V (verdadeiro) ou P (falso) nas seguintes
afirmativas e assinale a opção correta.
( ) 0 comportamento da substância para o estado dado pela 

condição T = 200°C e s = 9,5kJ/kgK pode ser considerado 
como de gás perfeito.

( } 0 ponto crítico para a substância corresponde ao estado 
dado pela condição T = 375°C e s = 4,4kj/kgK.

( ) 0 estado dado pela condição T = 380°C e s = 7kJ/kgK e o 
estado dado pela condição T = 525°C e s = 6,5kJ/kgK a- 
presentam a mesma entalpia.

( ) No estado dado pela condição de T = 260°C e s = 6kJ/kgK, 
a substância está na fase de vapor saturado seco.

( ) A entropia específica para a condição de vapor úmido 
dado por T = 200°C e titulo de 90% é s = 6kJ/kgK.

(A) (F) (V) (V) (F) (V)
(B) (V) (F) (F) (V) (F)
(C) (V) (V) (F) (V) (V)
(D) (F) (F) (V) (V) (F)
(E) (V) (F) (V) (F) (V)

47) Analise a figura a seguir.

Duas chapas metálicas foram unidas por meio de solda, 
conforme mostra a figura acima. Qual foi o tipo de solda de 
topo empregada e representada pela simbologia?
(A) Em simples V, de 40°
(B) Em duplo bisel, de 40°
(C) Em bisel simples, de 40°
(D) Reta, aberta, soldada em ambos os lados, de 40°
(E) Em simples U, de 40°

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2D12
Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA
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48) Analise a figura a seguir.

Em relação ao desenho diagramãtico da tubulação acima,
assinale a opção que NÃO apresenta quatro simbologias corre
tas .
(A) I - joelho virado para cima, com flange; III - joelho de 

redução, com flange; VI - válvula de retenção, com ros
ca; VII - cruzeta, com rosca.

(B) II - válvula de diafragma; IV - registro de 3 vias,- 
IX - tê, com rosca; XII - registro gaveta, com rosca.

(C) XV - joelho de 45°, com rosca; V - joelho virado para 
baixo, com rosca; XVIII - redutor excêntrico, com flan
ge; XIII - joelho virado para baixo, com flange.

(D) XVI - ipsilon, com rosca; VIII - registro globo angular, 
com rosca; XX - válvula de passagem; XI - tampão.

(E) XVII - joelho virado para cima, com rosca; XIV - regis
tro globo, com rosca; X - tê, com rosca; XIX - válvula 
de segurança, com flange.

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA
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49) Em instalações elétricas industriais, principalmente aquelas 
sobrecarregadas, podem ser usadas chaves estrela-triângulo 
como forma de suavizar os efeitos de partida dos motores 
elétricos. Qual opção apresenta DESVANTAGEM no emprego das 
chaves estrela-triângulo? Fly P
(A) Elevado número de manobras.
(B) Corrente de partida reduzida a 1/3 da nominal.
(C) Conjugado de partida reduzido a 1/3 do nominal.
(D) Baixas quedas de tensão durante a partida.
(E) Dimensões reduzidas.

50} Analise a figura a seguir.

Antepara
Dados: temperatura do fluido no ambiente interno: 14°C; tem
peratura do fluido no ambiente externo: 40°C; coeficiente de 
transmissão de calor por convecção para o ambiente interno:
5kCal/hm2°C; coeficiente de transmissão de calor por convec
ção para o ambiente externo: 10kCal/hm2°C; coeficiente de 
transmissão de calor por condução da antepara: 0,lkCal/hm°C; 
espessura da antepara: lOcm.
Considere uma antepara plana simples, separando dois 
ambientes conforme o desenho acima. Assinale a opção que 
apresenta os valores das temperaturas nas faces da antepara 
na condição de transferência de calor em regime permanente.
(A) 18F e 38 DC
(B) 291K e 38 °C
(C) 18F e 38F
(D) 293K e 313K
(E) 291K e 40 °C

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
Profissão : ENGENHARIA MECÂNICA
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