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Questão 1
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

A Figura apresenta as estruturas cristalinas do
Cloreto de Potássio (KCl), Cloreto de Lítio (LiCl) e
do Cloreto de Césio (CsCl), onde o cloro é
representado por esferas verdes. Com base
nesta �gura, responda. 

Qual a simetria
da rede
cristalina
formada pelos
cátions no
CsCl?

cúbica simples (CS)

Qual o número
de
coordenação
dos íons de
metal alcalino
no KCl e no
LiCl?

seis

Qual a simetria
da rede
cristalina
formada pelos
ânions no KCl e
no LiCl?

cúbica de faces centradas (CFC)

Qual o número
de
coordenação
dos íons
cloreto no
CsCl?

oito



Caso não
houvesse
distinção entre
cátions e
ânions na
estrutura do
CsCl (ou seja,
se os átomos
fossem
indistinguíveis),
qual seria a
simetria da
rede cristalina
formada?

cúbica de corpo centrado (CCC)

A resposta correta é: Qual a simetria da rede
cristalina formada pelos cátions no CsCl? –
cúbica simples (CS), Qual o número de
coordenação dos íons de metal alcalino no KCl e
no LiCl? – seis, Qual a simetria da rede cristalina
formada pelos ânions no KCl e no LiCl? – cúbica
de faces centradas (CFC), Qual o número de
coordenação dos íons cloreto no CsCl? – oito,
Caso não houvesse distinção entre cátions e
ânions na estrutura do CsCl (ou seja, se os
átomos fossem indistinguíveis), qual seria a
simetria da rede cristalina formada? – cúbica de
corpo centrado (CCC).



Questão 2
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

É correto a�rmar que:

A estutura cúbica de corpo
centrado pode ser formada
pelo empilhamento de
planos de simetria
hexagonal em uma
sequência usualmente
de�nida pelas letras A, B, C,
na forma ABCABCAB...

Falso

Nas duas estruturas
compactas ideais, cúbica de
faces centradas e hexagonal
compacta, observa-se que o
número de interstícios
octaédricos é sempre igual
ao número de sítios
convencionais e
corresponde a uma razão
de 1:1.

Falso

Durante o crescimento das
estruturas compactas CFC e
HC é possível a formação de
um defeito que corresponde
ao empilhamento incorreto
dos planos nas sequências
que as caracterizam.

Verdadeiro

Um empacotamento
correspondente a uma
estrutura hexagonal
compacta pode ser obtido
empilhando planos de
simetria hexagonal em
posições alternadas
descritas pelas letras A e B,
formando uma sequencia
do tipo ABABAB...

Verdadeiro

A sequência de
empacotamento mais
e�ciente observada na
natureza corresponde
unicamente à estrutura
cúbica de faces centradas

Falso

Na natureza há a tendência
de se formar compostos
cristalinos com o maior
fator de empacotamento
possível

Verdadeiro

A resposta correta é: A estutura cúbica de corpo
centrado pode ser formada pelo empilhamento
de planos de simetria hexagonal em uma



Questão 3
Correto

Atingiu 2,00 de

2,00

sequência usualmente de�nida pelas letras A, B,
C, na forma ABCABCAB... – Falso, Nas duas
estruturas compactas ideais, cúbica de faces
centradas e hexagonal compacta, observa-se
que o número de interstícios octaédricos é
sempre igual ao número de sítios convencionais
e corresponde a uma razão de 1:1. – Falso,
Durante o crescimento das estruturas
compactas CFC e HC é possível a formação de
um defeito que corresponde ao empilhamento
incorreto dos planos nas sequências que as
caracterizam. – Verdadeiro, Um empacotamento
correspondente a uma estrutura hexagonal
compacta pode ser obtido empilhando planos
de simetria hexagonal em posições alternadas
descritas pelas letras A e B, formando uma
sequencia do tipo ABABAB... – Verdadeiro, A
sequência de empacotamento mais e�ciente
observada na natureza corresponde
unicamente à estrutura cúbica de faces
centradas – Falso, Na natureza há a tendência
de se formar compostos cristalinos com o maior
fator de empacotamento possível – Verdadeiro.

Porcelanas são materiais cerâmicos

que apresentam microestruturas 

complexas  envolvendo vários

compostos inorgânicos  provenientes

de sua fabricação. Porcelanas podem
apresentar 

grande quantidade de defeitos

como poros e trincas, entretanto porcelanas
geralmente apresentam boa resistência
mecânica devido à boa compactação resultante

da sinterização com fase líquida .



Questão 4
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Questão 5
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Assinale dentre as opções abaixo um dos
possíveis motivos para que pós metálicos
compactados cheguem a densidades relativas de
90%, enquanto que pós cerâmicos raramente
resultem em compactações acima de 70%?

Escolha uma:

a. Pós metálicos são mais �nos, portanto
são mais densos

b. O enunciado está incorreto, misturas
de pós cerâmicos produzem
compactados mais densos que misturas
de pós metálicos

c. Metais são dúteis, portanto as
partículas metálicas se deformam e
ocupam espaços vazios 

d. Cerâmicas não têm discordâncias,
portanto são menos densas

e. Cerâmicas são dúteis, portanto as
partículas cerâmicas se deformam e
ocupam espaços vazios

A resposta correta é: Metais são dúteis, portanto
as partículas metálicas se deformam e ocupam
espaços vazios.

Qual a densidade a verde relativa que se pode
esperar de um pó esférico, monotamanho
(partículas de igual diâmetro), incompressível,
compactado de modo a obter compactação
geométrica ideal?

Escolha uma:

a. 65%

b. 74% 

c. 0%

d. 85%

e. 45%

A resposta correta é: 74%.



Questão 6
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Se o óxido cúprico (CuO) encontrase exposto a
atmosferas redutoras e alta temperatura, alguns
dos íons Cu  vão ser reduzidos a Cu . Sob
essas circunstâncias, podese formar uma lacuna
de O  . Quantos íons Cu  são necessários para a
criação do defeito?

Escolha uma:

a. dois 

b. três

c. nenhum

d. um

e. meio

A resposta correta é: dois.

2+ +

2 +



Questão 7
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Considere as seguintes afirmações relacionadas à
estrutura cristalina de um composto cerâmico
iônico:

1. A estrutura cristalina de cerâmicas iônicas é
determinada exclusivamente pela
coordenação dos cátions e ânions que a
compõem, e esta, por sua vez, é determinada
exclusivamente pela relação entre os raios
iônicos destes mesmos cátions e ânions.

2. Um fator importante na definição da
estrutura cristalina de uma cerâmica iônica é
a estequiometria do composto..

3. Outro aspecto importante da física das
cerâmicas iônicas é o requisito de
manutenção da neutralidade de carga quando
defeitos cristalinos são formados. Isto requer,
por exemplo, que os defeitos sejam
compostos por combinações de lacunas
(defeito de Schottky) ou de lacunas e auto‐
intersticiais (defeito de Frenkel) ou ainda por
combinações mais complexas de defeitos
puntiformes.

Com base nas afirmações acima, assinale a
alternativa correta:

Escolha uma:

a. Apenas as a�rmações I e II são
verdadeiras

b. Todas as a�rmações são verdadeiras

c. Apenas as a�rmações II e III são
verdadeiras 

d. Apenas as a�rmações I e III são
verdadeiras

e. Nenhuma das a�rmações é
verdadeira

A resposta correta é: Apenas as a�rmações II e
III são verdadeiras.



Questão 8
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Indique a afirmação verdadeira sobre o
que mostra a figura ao lado:

Escolha uma:

a. Ligações entre átomos vista em
microscópio ópto-eletrônico.

b. Aspecto da fratura intergranular de
zircônia tenaci�cada.

c. Pescoços formados em estágio inicial
da sinterização 

d. Observação de cabeças de formiga no
microscópio de varredura.

e. Água entre partículas, durante a
secagem.

A resposta correta é: Pescoços formados em
estágio inicial da sinterização.
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Questão 9
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Assinale a alternativa correta:

Escolha uma:

a. No titanato de bário o titânio tem
coordenação cúbica (número de
coordenação = 8).

b. No titanato de bário há violação da
regra que exige que o composto seja
eletricamente neutro

c. A simetria do titanato de bário é
de�nida unicamente pela maior
e�ciẽncia de preenchimento do espaço
pelos átomos que formam o composto

d. Caso o titânio fosse substituido por
nióbio (valência +5) e o bário por
potássio (valência +1) o composto
formado não poderia ter a mesma
estrutura do titanato de bário, pois a
estequiometria difere.

e. No titanato de bário observa-se uma
transformação de fases de um politipo
de simetria cúbica para um politipo de
simetria tetragonal com a redução da
temperatura 

A resposta correta é: No titanato de bário
observa-se uma transformação de fases de um
politipo de simetria cúbica para um politipo de
simetria tetragonal com a redução da
temperatura.
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