
Sugestões de estudo para a P1 

 

1) Considere a curva de 
energia potencial da 
ligação entre dois átomos 
(E) apresentada ao lado, e 
as três afirmações a 
Seguir: 

 

 

I. Na distância interatômica ro as forças de atração e de repulsão entre os átomos se anulam; 

II. A distância ro corresponde à distância de equilíbrio entre os átomos para a ligação considerada; 

III. A natureza da ligação pode ser deduzida pela profundidade do “poço” de potencial (mínimo da 
curva de energia potencial Eo), ligações metálicas sempre apresentarão poços de potencial 
profundos. 

 

Podemos dizer que: 

a) Todas as afirmações estão corretas; 

b) As afirmações (I) e (II) estão corretas; 

c) As afirmações (I) e (III) estão corretas; 

d) As afirmações (II) e (III) estão corretas; 

e) Todas as afirmações estão erradas. 

 

2) Com relação às afirmações a seguir: 

I. A estrutura cúbica de corpo centrado (CCC) apresenta 4 átomos por célula unitária, número 
de coordenação igual a 12 e a relação do lado do cubo, a,  e do raio atômico, R, é igual a 

2R2a 
 

II. A estrutura cúbica de face centrada (CFC) apresenta 4 átomos por célula unitária, número de 
coordenação igual a 12 e a relação do lado do cubo, a, e do raio atômico, R, é igual a 

2R2a 
 

III. A estrutura cúbica de corpo centrada (CCC) apresenta 4 átomos por célula unitária, número 
de coordenação igual a 8 e a relação do lado do cubo, a, e do raio atômico, R, é igual a 

3/R4a 
 

 

Podemos dizer que: 

a) Todas as afirmativas são corretas. 

b) Somente I esta correta. 

c) Somente II esta correta. 

d) Somente II e III estão corretas. 

e) Somente I e III estão corretas. 



 

3) Os índices de Miller para direção e planos cristalográficos das figuras a seguir podem ser 
representados respectivamente por: 

 

 

a) (110), [101] e [001]. 

b) [110], (101) e (001). 

c) {110}, [101] e [001] 

d) [110], (010) e (110). 

e) [110], (100) e (100). 

 

4) Calcule a porcentagem atômica e a porcentagem em peso de Cu e Al no composto CuAl2, 
sabendo que a massa atômica do Cu é 63,5 g/mol e a massa atômica do Al é 26,98 g/mol. 
Assinale a resposta correta. 

 

a) 33,3 at% Cu / 66,7 at% Al e 45,9% Cu / 54,1 % Al 

b) 45,9 at% Cu / 54,1 at% Al e 33,3% Cu / 66,7 % Al 

c) 66,7 at% Cu / 33,3 at% Al e 54,1% Cu / 45,9 % Al 

d) 54,1 at% Cu / 45,9 at% Al e 33,3% Cu / 66,7 % Al 

e) 33,3 at% Cu / 66,7 at% Al e 54,1% Cu / 45,9 % Al 

 

5) Qual é a relação entre a concentração de lacunas no alumínio a 700 
°
C e a 300 

°
C? 

Dados: QL (energia de ativação para a formação de lacunas) do cobre = 1,2 eV 

QL (energia de ativação para a formação de lacunas) do alumínio = 0,76 eV 

 k = 8,62 . 10
-5

 eV /átomo grama.K 

 

  

a) 5,59 . 10
2
 

b) 9,72 . 10
9
 

c) 1,97 . 10
7
 

d) 5,09 . 10
-8

 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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6) Com relação aos defeitos cristalinos pode-se afirmar que: 

I. Lacunas e auto-intersticiais podem ser formados, por exemplo, pela ação do calor ou na 
deformação plástica 

II. Solutos substitucionais são átomos de soluto que se dissolvem na rede cristalina substituindo os 
átomos do solvente 

III. Solutos intersticiais são átomos de soluto que se dissolvem nos espaços vazios (chamados de 
interstícios) da rede cristalina do solvente 

IV. Contornos de grão são defeitos planos que separam regiões vizinhas do material policristalino 
correspondentes a cristais com diferentes orientações no espaço 

V. Discordâncias podem ter caráter misto, parte em cunha e parte em hélice 

VI. Discordâncias são essenciais para se entender o comportamento plástico dos metais e ligas 

 

As afirmativas que estão corretas são: 

a) Apenas as afirmativas III, IV e VI. 

b) Apenas as afirmativas I, II e IV. 

c) Apenas as afirmativas I, II, III e VI. 

d) Apenas as afirmativas III, IV e V. 

e) Todas as alternativas estão certas 

 

Diagrama de fases de Pb-Sn e responda as questões propostas 

 

7) As quantidades das fases presentes em uma liga Pb-Sn, a 182 °C,  com composição eutética 
solidificada lentamente é aproximadamente de: 

a) 18,2 % de  e 97,8% de . 

b) 45 % de  e 55% de . 

c) 97,8% de  e 18,2% de . 

d) 55 % de  e 45% de . 

e) 18,2 % de  e 81,7% de . 



 

8) Considerando o diagrama de fases dado e uma 
microestrutura correspondente à solidificação de uma 
liga Pb-Sn, determine a composição mais provável da 

liga, sabendo que a fase  é a fase mais escura. 

 

a) 20%Pb – 80%Sn 

b) 55%Pb – 45%Sn 

c) 5%Pb – 95%Sn 

d) 100%Pb 

e) 93%Pb – 7%Sn 

 

 

9) Num diagrama de fases, a reação eutética corresponde a: 

a) Sólido   sólida  

b) Sólido   liquido + líquido  

c) Líquido   liquido + sólido  

d) Líquido   sólido + sólido  

e) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

10) Considere o diagrama de fases Fe-C e assinale a alternativa incorreta: 

a) Fe puro apresenta transformação alotrópica, até 912°C o ferro é CCC (ferrita ) Fe-, entre 912°C 

e 1394°C ferro é CFC (austenita) Fe- e entre 1394°C e 1538°C, o ferro é CCC novamente (ferrita  

Fe- 

b) A ferrita apresenta propriedades ferromagnéticas. 

c) O limite de solubilidade de carbono no ferro 6,7 %. 

d) O limite de solubilidade de carbono no ferro 2,14 %. 

e) A perlita é uma fase eutetóide composta por camadas de Fe3C em Fe- . 

 

11) Considere o diagrama de fases Fe-C e assinale a alternativa que representa corretamente a 
microestrutura dos pontos (E), (F), (G) e (H), respectivamente: 

 

 

a) 

    
b) 

    
c) 

    
d) 

    
e) 

    

 

 



12) Sabendo que as estruturas cristalinas da ferrita e da austenita são CCC e CFC, 
respectivamente, considere as três afirmações abaixo sobre o sistema ferro-carbono: 

 

I) A solubilidade do carbono é maior na ferrita do que na austenita, pois o fator de empacotamento da 
austenita é maior.  

II) A difusividade do carbono é maior na ferrita do que na austenita, pois os interstícios da ferrita são 
maiores que os da austenita. 

III) O carbono ocupa preferencialmente os interstícios octaédricos da austenita e os interstícios 
tetraédricos da ferrita. 

 

a) I, II e III são verdadeiras. 

b) I, II e III são falsas. 

c) Apenas I é verdadeira. 

d) Apenas III é verdadeira. 

e) Apenas II é falsa. 

 



1) B 2) C 3) B 4) E 5) A 6) E 7) B 8) B 9) D 10) D 11) B 12) D 

 


