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Iniciado em quinta, 18 Ago 2016, 19:18

Estado Finalizada

Concluída em quinta, 18 Ago 2016, 19:54

Tempo empregado 35 minutos 41 segundos

Avaliar 10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Materiais podem ser 

cristalinos, amorfos ou semicristalinos . Dentre os

materiais cristalinos, a grande maioria é policristalina ,

mas há também casos mais raros em que o material é usado na

forma monocristalina . A microestrutura de materiais

policristalinos pode ser quanti霈cada medindo-se seu tamanho de
grão que é uma quantidade de霈nida 

de diversas maneiras .

Outras formas de se quanti霈car uma microestrutura policristalina
envolvem determinar a fração volumétrica de segundas fases e 

a distribuição de orientações cristalográfica do material

 conhecida como textura cristalográ霈ca.
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Questão 2
Correto

Atingiu 1,00 de
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Analise as a霈rmações abaixo listadas e assinale verdadeiro ou
falso:

Em materiais monofásicos policristalinos
podemos dizer que todas as propriedades
macroscópicas podem ser determinadas
apenas conhecendo-se o tamanho de grão
característico

Falso

Microestruturas podem ser monofásicas,
bifásicas ou multifásicas.

Verdadeiro

Uma microestrutura bifásica pode ser
quanti霈cada medindo-se a fração volumétrica
de uma das fases presentes.

Verdadeiro

Uma microestrutura monofásica de um
material policristalino pode ser caracterizada
pelo seu tamanho de grão.

Verdadeiro

O tamanho de grão é uma propriedade
intrínseca de uma microestrutura de material
policristalino e só pode ser determinada
usando o método do intercepto linear.

Falso

A resposta correta é: Em materiais monofásicos policristalinos
podemos dizer que todas as propriedades macroscópicas podem
ser determinadas apenas conhecendo-se o tamanho de grão
característico – Falso, Microestruturas podem ser monofásicas,
bifásicas ou multifásicas. – Verdadeiro, Uma microestrutura
bifásica pode ser quanti霈cada medindo-se a fração volumétrica de
uma das fases presentes. – Verdadeiro, Uma microestrutura
monofásica de um material policristalino pode ser caracterizada
pelo seu tamanho de grão. – Verdadeiro, O tamanho de grão é
uma propriedade intrínseca de uma microestrutura de material
policristalino e só pode ser determinada usando o método do
intercepto linear. – Falso.



Questão 3
Correto
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A imagem apresenta a microestrutura de uma liga de ferro
contendo alumínio, cromo e carbono. Trata-se de uma imagem
obtida em microscópio eletrônico de varredura, mostrando
partículas de uma segunda fase (que são carbonetos de ferro e
cromo, em alto relevo) dispersos em uma matriz (uma solução
sólida de alumínio e cromo em ferro alfa). A imagem contem
também uma grade superposta, que pode ser usada para estimar
a fração volumétrica das partículas. Com base nesta 霈gura,
assinale a alternativa abaixo que melhor se aproxima da fração
volumétrica de carbonetos, como pode ser estimada a partir desta
霈gura (nota: é possível que você obtenha um número diferente do
listado abaixo, dependendo do que considerou como ponto
incidentes na fase ou na interface, por isto assinale o valor mais
próximo): 

Escolha uma:

a. 71%

b. 7,1% 

c. 1%

d. 0,071%

e. 5,1 microns

A resposta correta é: 7,1%.



Questão 4
Correto

Atingiu 3,00 de

3,00

Determine, pelo método do intercepto, o tamanho de grão médio
da microestrutura aqui registrada, sabendo que o diâmetro da
circunferência mede 100μm e assinale a alternativa que melhor se
aproxima do valor calculado.

Escolha uma:

a. 7,76 micrometros 

b. 2,47 micrometros

c. 20 micrometros

d. 24,7 micrometros

e. 0,776 micrometros

A resposta correta é: 7,76 micrometros.



Questão 5
Correto

Atingiu 1,00 de
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Assinale a alternativa que corresponde ao plano (em vermelho) e à
direção (em azul) representados na 霈gura. 

Escolha uma:

a. (1 -1 0 ) e [ 0 0 1 ]

b. (1 -1 0) e [1 1 1] 

c. (1 1 1) e [ 1 1 0 ]

d. (0 0 1) e [ 1 1 1 ]

e. ( 1 0 1 ) e [ 1 1 1 ]

A resposta correta é: (1 -1 0) e [1 1 1].



Questão 6
Correto
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Relacione a descrição do processo com o tipo de tratamento térmico
correspondente.
I.  Tratamento  realizado  após  a  têmpera  para  atingir  valores
adequados  de  resistência  mecânica  e  tenacidade.  Consiste  em
aquecer  a  peça  de maneira  uniforme  até  uma  temperatura  inferior  à
de  austenitização;  em  seguida,  o  aço  deve  ser  mantido  nessa
temperatura  por  tempo  suficiente  para  equalização  da  mesma  e
obtenção das propriedades desejadas.

II. Para reduzir a dureza do aço, aumentar a usinabilidade, facilitar o
trabalho a frio, além de atingir a microestrutura desejada, o material é
austenitizado  e,  depois,  resfriado  lentamente.  Aços  hipereutetóides
são  aquecidos  a  temperaturas  de  50  °C  acima  de  A1,  sem
ultrapassar  a  A .  Os  aços  hipoeutetóides  são  aquecidos  a
temperaturas  de  50  °C  acima  de  A3.  A  etapa  de  resfriamento  pode
ser  realizada  no  interior  do  forno  desligado  ou  em meios  isolantes,
que permitam a obtenção das taxas de resfriamento necessárias para
o tratamento.

III. Austenitização  completa  do  aço,  seguida  de  resfriamento  ao  ar.
Tratamento  indicado  para  homogeneização  da  estrutura  após  o
forjamento e antes da têmpera ou revenimento.

IV.  Tratamento  realizado  para  obtenção  da  estrutura  metaestável
martensítica.  Consiste  em  austenitizar  o  aço  e  resfriálo  a  uma
velocidade  suficientemente  alta  para  evitar  as  transformações
perlíticas e bainíticas. Os meios mais comuns de resfriamento são a
água, o ar e o óleo.

Escolha uma:

a. I  recozimento pleno; II  têmpera; III  normalização; IV
 revenimento.

b.
I    revenimento;  II    recozimento pleno;  III    normalização;
IV  têmpera. 

c. I  normalização; II  recozimento pleno; III 
revenimento; IV  têmpera.

d. I  têmpera; II  normalização; III  recozimento pleno; IV
 revenimento.

e.
I    recozimento pleno;  II    revenimento;  III    normalização;
IV  têmpera.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:
I    revenimento;  II    recozimento  pleno;  III    normalização;  IV  
têmpera..
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Questão 7
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Considere o tratamento térmico de aços ilustrado na figura abaixo.
Utilizandose um aço com 1,25% de carbono, a que temperatura ele
deve ser tratado para que a cementita (Fe3C) presente seja
esferoidizada?

Exibindo image.png

Resposta: 700

A resposta correta é: 700.
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