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124 – Engenharia Mecânica 

 

 
INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 20 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, 
d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

6. 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. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo 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) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

e) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

f) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

g) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 10.21 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

h) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

i) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

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

10. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
11. 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 Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 

 ........................................................................................................................................................................................................  
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01 - Um retângulo tem dois vértices sobre o eixo X e dois vértices acima 
do eixo X sobre o gráfico da função y = 6 − x2, conforme apresentado 
ao lado. 

 

Dentre os valores abaixo, aquele que mais se aproxima da área 
máxima desse retângulo é: 

 

a) 9,7. 
b) 10,2. 
c) 10,8. 
►d) 11,3. 

e) 12,1. 
 

 
 

 
02 - As curvas de bombas são formas de expressar graficamente em um plano cartesiano as características de 

funcionamento de uma família de bombas. Analisando o gráfico a seguir, assinale a alternativa correta quanto ao valor 
do diâmetro do rotor de uma bomba centrífuga que irá operar com a altura manométrica (H) de 2 bar e vazão (Q) igual 
a 8 m3/h. (Considere o fluido como sendo água a temperatura de 20°C e rotação da bomba de 1750 RPM.) 

 

 
 

a) 33 mm. 
b) 51 mm. 
c) 54 mm. 
►d) 101 mm. 
e) 114 mm. 

 
03 - Com relação ao tema Equilíbrio Químico, assinale a alternativa correta. 
 

a) Uma reação em condições de equilíbrio não é afetada pelo aumento das concentrações dos produtos. 
b) A utilização de um catalisador altera a constante de equilíbrio da reação. 
►c) Quando uma reação se inicia com concentrações mais elevadas de reagentes, as concentrações dos produtos no equilíbrio 

serão maiores. 
d) Uma reação química termina quando o equilíbrio é atingido. 
e) Quando uma reação se inicia em pressões mais elevadas de reagentes, a constante de equilíbrio será maior. 

 
04 - O fenômeno de sensitização dos aços inoxidáveis ocorre com a formação de carbonetos complexos de cromo 

depositados nos contornos de grão e a consequente diminuição da resistência à corrosão. A respeito de uma possível 
solução na minimização desse fenômeno, considere as afirmativas a seguir: 

 

1. A minimização do fenômeno de sensitização se dá por intermédio do uso de aços inoxidáveis estabilizados. 
2. A minimização do fenômeno de sensitização se dá por intermédio do uso de aços inoxidáveis de baixo carbono. 
3. A minimização do fenômeno de sensitização se dá por intermédio do uso de aços inoxidáveis ferríticos. 
4. A minimização do fenômeno de sensitização se dá por intermédio do uso de aços inoxidáveis martensíticos. 

 

São corretas APENAS as afirmativas: 
 

►a) 1 e 2. 
b) 2 e 3. 
c) 3 e 4. 
d) 1, 2 e 4. 
e) 1, 3 e 4.  
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05 - Considere o plano definido pela equação 4x + 3y – z + 1 = 0. Assinale a alternativa que contém as equações 
paramétricas da reta que passa pelo ponto A(3,1,1) e é paralela ao plano dado. 

 

►a) x = 5 – 2t ;  y = –1 + 2t  e  z  = 3 – 2t .   
b) x = 3 + 4t ;  y = 1 + 3t  e  z  = 1 – t . 
c) x = 5 + 4t ;  y = –1 + 3t  e  z  = 3 – t .  
d) x = 3 + 3t ;  y = 1 – t  e  z  = 1 + t .  
e) x = 5 + t ;  y = –3  e  z  = 2 + 4t .  

 
06 - O pêndulo representado na imagem ao lado tem massa igual a 5 kg, 

momento de inércia de massa com relação ao centro de massa G igual a 
IG=0,200 kg.m2 e a distância OG=220 mm. Desconsiderando qualquer tipo 
de atrito e dissipação de energia, assinale a alternativa que apresenta a 
frequência do pêndulo para pequenas oscilações. 

 

a) 3,9411 rad/s. 
►b) 4,9411 rad/s. 
c) 5,9411 rad/s. 
d) 6,9411 rad/s. 
e) 7,9411 rad/s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
07 - Quanto ao gráfico da função f: R → R definida por f(x) = x4 – 2x3 + 1 considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Tem concavidade voltada para baixo no intervalo (0,1). 
2. Possui máximo relativo em x=3/2. 
3. O ponto de abscissa igual a zero é um ponto de inflexão. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
08 - Um fluido ideal, sem viscosidade e incompressível, escoa por um tubo horizontal de seção quadrada de lado 

L1 = 2,0 cm. Esse tubo, a partir de certo ponto, se expande, de modo a ter, a partir desse ponto, o lado L2 = 6,0 cm. 
Sabendo que a vazão do tubo é de 3,6 litros/s, a variação da pressão ΔP = P2 − P1, em kPa, é de (dado: densidade do 
fluido ρ = 1,0 × 103 kg/m3): 

 

a) 400. 
►b) 40. 

c) 4,0. 
d) 0,40. 
e) 0,040. 

 
09 - Uma força de 100N é aplicada no cabo do alicate, de acordo com a figura a seguir:  

 
Sabendo que sem 40º = 0,64 e cos 40º = 0,77, é correto afirmar que a força de esmagamento exercida sobre o tubo em 
B vale: 

 

a) 2500N. 
b) 1000N. 
c) 750N. 
►d) 500N. 

e) 250N. 
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10 - A seleção de materiais sujeitos a falhas por fratura frágil deve priorizar as seguintes propriedades: 
 

a) densidade e ductilidade. 
b) limite de escoamento e dureza. 
►c) energia absorvida por impacto e temperatura de transição. 
d) potencial eletroquímico e módulo de elasticidade. 
e) resistência à fluência e limite de escoamento. 

 
11 - Assinale a alternativa que representa dois dos mecanismos de aumento de resistência mecânica que podem ser 

utilizados a elevadas temperaturas. 
 

a)  Precipitação de segunda fase e refino de grão. 
b)  Encruamento e solução sólida. 
►c)  Precipitação de segunda fase e solução sólida. 
d)  Encruamento e precipitação de segunda fase. 
e)  Solução sólida e refino de grão. 

 
12 - Segundo a NBR 6158, norma de sistemas de tolerâncias e ajustes, o ajuste entre um eixo e um furo pode ser folgado, 

interferente ou incerto. Considere o ajuste 25H7s6, onde os afastamentos são EI = 0, ES = 21m, ei = 35m e es = 48m. 
Esse ajuste é: 

 

a) folgado, com folga mínima igual a 14m e folga máxima igual a 48m. 

►b) interferente, com interferência mínima igual a 14m e interferência máxima igual a 48m. 

c) incerto, com interferência máxima igual a 14m e folga máxima igual a 48m. 

d) folgado, com folga mínima igual a 0 e folga máxima igual a 48m. 

e) interferente, com interferência mínima igual a 0 e interferência máxima igual a 14m. 
 
13 - Na análise dinâmica de sistemas mecânicos modelados como corpos rígidos, assinale (V) para as afirmativas 

verdadeiras ou (F) para as falsas. 
 

(   ) Os movimentos planos de corpos rígidos são classificados em dois tipos: translação (retilínea ou curvilínea) e 
movimento plano geral. 

(   ) O princípio do trabalho e energia é utilizado para resolver problemas dinâmicos que envolvem força, velocidade 
e deslocamento. 

(   ) O peso de um corpo rígido, a força de uma mola linear elástica e a força de atrito entre corpos rígidos em 
movimento relativo são exemplos de forças conservativas. 

(   ) Os princípios do impulso e da quantidade de movimento / momento angular requerem, para a sua aplicação, o 
estabelecimento prévio de um sistema de coordenadas inercial. 

 

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

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

 
14 - Em relação ao número de Reynolds, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O número de Reynolds só é válido se o escoamento for laminar. 
2. O número de Reynolds relaciona forças inerciais com forças de viscosidade. 
3. Quando o valor do número de Reynolds é pequeno, as forças de viscosidade predominam. 
4. O número de Reynolds relaciona forças inerciais com a força gravitacional. 

 

São corretas APENAS as afirmativas: 
 

a) 1 e 2. 
►b) 2 e 3. 

c) 3 e 4. 
d) 1, 2 e 3. 
e) 1, 3 e 4. 

 
 
15 - Com base no vocabulário de termos gerais e fundamentais em metrologia e no Vocabulário Internacional de Metrologia 

(VIM), assinale a alternativa correta. 
 

a) A sensibilidade de um instrumento é proporcional ao erro sistemático determinado em uma medição. 
►b) A deriva de um instrumento corresponde a uma variação contínua da indicação desse instrumento ao longo do tempo.  
c) A zona morta de um instrumento corresponde ao início da escala do instrumento, em que o valor da indicação é igual a 

zero. 
d) A estabilidade de um instrumento corresponde à aptidão em fornecer medidas repetidas e que pouco variem em função 

do erro de histerese. 
e) O tempo de resposta de um instrumento corresponde ao intervalo de tempo que o operador gasta na preparação para a 

medição. 
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16 - O desgaste de uma ferramenta de corte nos processos de usinagem pode ser definido como a perda progressiva de 
partículas da ferramenta devido à ação de corte. É importante definir e identificar os tipos de desgastes e avarias de 
ferramentas que acontecem em durante a usinagem. Levando em consideração um processo de torneamento 
longitudinal com ferramenta de metal duro e elevada velocidade de corte, é correto afirmar que o desgaste da cratera 
ocorre: 

 

a) na superfície de folga da ferramenta, causado pelo atrito entre a peça e a ferramenta. 
►b) na superfície de saída da ferramenta, causado pelo atrito entre o cavaco e a ferramenta. 
c) na aresta de corte, causado pelo atrito entre a peça e a ferramenta. 
d) na aresta de corte secundária, causado pelo atrito entre o cavaco e a ferramenta.  
e) na aresta de corte, causado pelo aumento da temperatura durante o corte. 

 

 
17 - Ao escrever as equações descritivas dos fenômenos em forma adimensional, aparecem coeficientes em alguns termos, 

coeficientes esses que são sempre adimensionais. O número adimensional que representa os efeitos de 
compressibilidade de um escoamento, e que pode ser interpretado como uma razão entre as forças devidas à pressão 
e as forças de inércia de um fluido, é o número de: 

 

►a) Euler. 
b) Mach. 
c) Weber. 
d) Froude. 
e) Reynolds. 

 
18 - O sistema biela-manivela representado pela figura ao lado 

é um mecanismo capaz de transformar movimento 
circular em movimento de translação e vice-versa. Esse 
mecanismo é largamente usado e sua maior aplicação é 
em motores de combustão interna, onde o movimento 
linear dos pistões pela explosão do combustível é 
transmitido para a haste que gira em um movimento 
circular sobre o eixo de manivela.  

 

Em relação ao mecanismo apresentado, na fase indicada, 
a velocidade do cursor é igual a:  

 

a) ωR/4. 
b) ωR/2. 
c) ωR. 
►d) 2ωR. 
e) 4ωR. 

 

 
 

 
 
 
19 - Um jato de água com velocidade Vj atinge com sentido normal 

uma placa plana que se move para a direita com velocidade Vc 
como mostrado na figura ao lado. Calcule a força exercida pelo 
fluido sobre a placa, sabendo que a mesma move-se em 
velocidade constante, a densidade do jato é 1000 kg/m3, a área 
do jato é 3 cm2, e Vj e Vc são 20 e 15 m/s, respectivamente. 
Despreze o peso do jato e da placa e assuma regime permanente 
com respeito ao movimento da placa e com o jato, dividindo-se 
igualmente para cima e para baixo. 

 

a) 0,75 N. 
b)  -0,75 N. 
►c) 7,5 N. 
d)  -7,5 N. 
e) 75 N. 

 
 
20 - Seja f uma função definida por f(x) = x(e2/x - 1). Sobre limx→∞f(x), é correto afirmar que o limite: 
 

a) não existe. 
b) existe e é igual a 1. 
c) existe e é igual a e2. 
►d) existe e é igual a 2. 
e) existe e é igual a 0. 

 

 

 


