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Questão 1
Incorreto

Atingiu 0,00 de 0,40

Questão 2
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40
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Assinale a resposta correta relativa às propriedades mecânicas dos materiais que devem ser levadas em consideração nos
processos de conformação:

Escolha uma opção:

a. Módulo de elasticidade, limite de escoamento, tensão máxima, tensão de ruptura, ductilidade, tenacidade à fratura,
fluência.

b. Módulo de elasticidade, limite de escoamento, tensão máxima, tensão de ruptura, ductilidade, resiliência.

c. Módulo de elasticidade, limite de escoamento, tensão máxima, tensão de ruptura, ductilidade, fluência.

d. Módulo de elasticidade, limite de escoamento, tensão máxima, tensão de ruptura, ductilidade, fluência, tenacidade à
fratura, resiliência.

e. Módulo de elasticidade, limite de escoamento, tensão máxima, tensão de ruptura, ductilidade, tenacidade à fratura. 

A resposta correta é: Módulo de elasticidade, limite de escoamento, tensão máxima, tensão de ruptura, ductilidade, fluência,
tenacidade à fratura, resiliência.

Os principais defeitos encontrados em peças fundidas são:

Escolha uma opção:

a. Trinca, rechupe, inclusão de escórias, micro e macro porosidade, falta de preenchimento, desalinhamento. 

b. Desalinhamento, excesso de preenchimento, cavidade ou vazio, marcas de praia.

c. Rechupe, presença de dendritas, coquilhas, presença de grãos colunares, trincas.

d. Rechupe, falta de preenchimento, presença de grãos dendriticos, colunares e coquilhados.

e. Trinca, inclusão de escórias, falta de preenchimento, presença de grãos dendriticos, colunares e coquilhados.

A resposta correta é: Trinca, rechupe, inclusão de escórias, micro e macro porosidade, falta de preenchimento, desalinhamento.
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Questão 3
Incorreto

Atingiu 0,00 de 0,40

Questão 4
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

Quais são os benefícios do CAPP?

Escolha uma opção:

a. Todas as alternativas anteriores.

b. Melhorar a segurança da trabalhador, melhorar a qualidade do produto, reduzir o leam-time de manufatura, realizar
tarefas que não podem ser feitas manualmente, evitar o alto custo por não automatizar.

c. Reduzir o número de partes de um produto e facilitar a manipulação e a montagem das partes resultantes, desenvolver
projetos modulares, evitar componentes de fixação.

d. Projetar para um número mínimo de usinagem, diminuir variações de componentes, simplificar a estrutura do produto,
projetar componentes multifuncionais, projetar componentes de fácil fabricação, enfatizar a padronização.

e. Redução do tempo de planejamento, agilidade nas revisões, padronização dos processos, criação de uma base única
de processos.



A resposta correta é: Todas as alternativas anteriores.

Uma das principais etapas dos processos de fundição é a etapa de solidificação. Analise os fenômenos seguintes e assinale quais
deles se relacionam à etapa de solidificação:
i- Condutividade térmica do molde e do material em fundição.
ii- Coeficiente de expansão térmica do molde e do material em fundição.
iii- Taxa de nucleação do fundido, podendo gerar sólidos policristalinos de granulação fina ou grosseira.
iv- Relação geométrica entre volume e área superficial do material fundido.
v- Formação da zona solidificada coquilhada, colunar e planar.

Escolha uma opção:

a. itens ii, iii, iv, e v.

b. itens i, iii, iv, e v.

c. itens i, ii, iii, e iv.

d. itens i, ii, iii, iv e v. 

e. itens i, ii, iv, e v.

A resposta correta é: itens i, ii, iii, iv e v.



Questão 5
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

Questão 6
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

Qual a sequencia de etapas que compõem o planejamento do processo de fabricação? 
i- Criar um Roteiro de Processo, 
ii- Definir a Sequencia de Usinagem, \
iii- Preparar o desenho da Peça, 
iv- Combinar cada Operação Individual em um Programa, 
v- Transformar as Operações Detalhadas de acordo com a Linguagem de Programação.

Escolha uma opção:

a. i, iii, ii, iv, v.

b. iii, ii, i, iv, v.

c. ii, i, iii, iv, v.

d. ii, iii, i, v, iv.

e. iii, ii, i, v, iv. 

A resposta correta é: iii, ii, i, v, iv.

Assinale a alternativa errada referente aos processos de fabricação por conformação:

Escolha uma opção:

a. Nos processos mecânicos as modificações de formas são provocadas por aplicação de tensões externas em processos a
frio ou a quente.

b. A texturização criada na conformação causa anisotropia estrutural do material melhorando a resistência do material.

c. A sinterização é um processo metalúrgico de conformação que ocorre por difusão de partículas metálicas.

d. Na grande maioria das peças que transmitem esforços mecânicos preferem-se processos de conformação ao invés do
tratamento térmico para aumento de resistência da peça.

e. Os processos metalúrgicos da conformação requerem a liquefação do material para serem injetados no molde com ou
sem tensões externas.



f. No processo de conformação a frio cria-se tensões internas na estrutura que são responsáveis pelo encruamento do
material, resultando num aumento de resistência.

A resposta correta é: Os processos metalúrgicos da conformação requerem a liquefação do material para serem injetados no
molde com ou sem tensões externas.



Questão 7
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

Questão 8
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

Assinale a alternativa que melhor representa a importância de se produzir um protótipo?

Escolha uma opção:

a. A importância do protótipo está em testar um produto, estudá-lo e aperfeiçoá-lo, segundo a visão do consumidor. 

b. Avaliar a funcionalidade do produto como testar sua resistência mecânica, testes aerodinâmicos e hidrodinâmicos quando
pertinentes.

c. Permitir testes prévios como, por exemplo, ensaios em túnel de vento para componentes aeronáuticos ou análise
fotoelástica para se verificar pontos de concentração de tensões na peça.

d. Verificar a funcionalidade do projeto e a viabilidade técnica de fabricação.

e. Avaliar sua funcionalidade, forma e dimensões para definir os métodos de fabricação.

A resposta correta é: A importância do protótipo está em testar um produto, estudá-lo e aperfeiçoá-lo, segundo a visão do
consumidor.

Relativo ao produto, quais são as variáveis mais significativas nos processos de conformação?

Escolha uma opção:

a. Geometria, poluição do ar, sonora e emissão de resíduos, acabamento superficial, propriedades mecânicas e
metalúrgicas.

b. Geometria, precisões dimensionais, geométricas e tolerâncias, acabamento superficial, micro-estrutura, propriedades
mecânicas e metalúrgicas.



c. Capacidade de mão de obra disponível, precisões dimensionais, geométricas e tolerâncias, controle da produção, micro-
estrutura, equipamentos disponíveis para controle da produção.

d. Capacidade de mão de obra disponível, poluição do ar, sonora e emissão de resíduos, controle da produção,
equipamentos disponíveis para controle da produção.

A resposta correta é: Geometria, precisões dimensionais, geométricas e tolerâncias, acabamento superficial, micro-estrutura,
propriedades mecânicas e metalúrgicas.



Questão 9
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

Questão 10
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

Quais parâmetros devemos levar em consideração na escolha da técnica de fundição?

Escolha uma opção:

a. Propriedades do material como temperatura de fusão, fluidez, dilatação térmica, reatividade, densidade, calor latente de
fusão, condutividade térmica, condutividade elétrica.

b. Dureza, resistência máxima a tração, tensão de escoamento, ductilidade, resiliência, tenacidade, módulo de elasticidade.

c. N.D.A.

d. Densidade, calor latente de fusão, condutividade térmica, condutividade elétrica, propriedades ópticas (transparência,
índice de refração, coloração).

e. Custo do ferramental, custo da matéria-prima, custo energético, incidência de defeitos, tamanho, exatidão
dimensional, propriedades do material (temperatura de fusão, fluidez, dilatação térmica, reatividade.



A resposta correta é: Custo do ferramental, custo da matéria-prima, custo energético, incidência de defeitos, tamanho, exatidão
dimensional, propriedades do material (temperatura de fusão, fluidez, dilatação térmica, reatividade.

Quais são as características dos processos de conformação trabalhados a frio (Temperatura de trabalho menor que a temperatura
de recristalização):

Escolha uma opção:

a. Grandes deformações, encruamento, elevada qualidade dimensional e superficial, peças grandes, recuperação elástica,
equipamentos e ferramentas mais rígidos.

b. Pequenas deformações, encruamento, elevada qualidade dimensional e de acabamento superficial, recuperação
elástica, equipamentos e ferramentas mais rígidos.



c. Grandes deformações, elevada qualidade dimensional e superficial, peças grandes e de formas complexa, equipamentos
e ferramentas mais rígidos.

d. Grandes deformações, recozimento, baixa qualidade dimensional e superficial, normalmente empregado em operações
grosseiras, peças grandes e de formas complexas.

e. Pequenas deformações, baixa qualidade dimensional e superficial, peças grandes, recuperação elástica e formas
complexas.

A resposta correta é: Pequenas deformações, encruamento, elevada qualidade dimensional e de acabamento superficial,
recuperação elástica, equipamentos e ferramentas mais rígidos.



Questão 11
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

Questão 12
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

Para se fabricar o modelo usado na confecção de moldes de fundição podemos utilizar os seguintes materiais:

Escolha uma opção:

a. Aço ferramenta, aço rápido, aços inoxidáveis de alta dureza, aços de construção mecânica de alta temperabilidade.

b. Gesso, cera, massa de moldar, isopor, cortiça, argila

c. N.D.A.

d. Ligas de alumínio, ligas de magnésio, ligas de cobre, ligas de níquel, ligas de estanho.

e. Ferro fundido, cera, madeira, gesso, plástico, alumínio. 

A resposta correta é: Ferro fundido, cera, madeira, gesso, plástico, alumínio.

Dentre os procedimentos para se diminuir a porosidade do material sinterizado, cite a afirmação incorreta:

Escolha uma opção:

a. Aplicar forças de compressão durante a sinterização (sinterização sob pressão).

b. Aplicar vácuo (baixa pressão) na câmara de sinterização.

c. Aumentar a temperatura de sinterização.

d. Utilizar uma única dimensão de grãos de forma a ter uma distribuição de material mais homogênea. 

e. Utilizar uma distribuição granulométrica específica de modo a se ter partículas menores que se encaixam nas porosidades
entre as partículas maiores.

A resposta correta é: Utilizar uma única dimensão de grãos de forma a ter uma distribuição de material mais homogênea.



Questão 13
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

Questão 14
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

Assinale a alternativa falsa:

Escolha uma opção:

a. Nanotecnologia refere-se aos meios que permitem a fabricação, manipulação e usos de materiais e fenômenos que
ocorrem na escala entre 0,1 a 200 nm

b. O Nanômetro (nm) é uma unidade de medida que corresponde à bilionésima (10-9) parte do metro.

c. Os Átomos medem décimos de nanômetro, e obedecem a leis físicas bastante diferentes daquelas com as quais
estamos acostumados no nosso mundo familiar. É possível vê-los diretamente atravéz de um microscópio óptico
capaz de ampliar um milhão de vezes.



d. Para um mesmo objeto, massa, subdividido em pequenas partículas menor dimensão significa maior área superficial,
portanto maior reatividade. É por isso que o açúcar e o sal refinados dissolvem mais rápido na água que o cristalizado.

e. Nanociência é estudo de materiais e fenômenos que ocorrem na escala entre 0,1 e 200 nm.

A resposta correta é: Os Átomos medem décimos de nanômetro, e obedecem a leis físicas bastante diferentes daquelas com as
quais estamos acostumados no nosso mundo familiar. É possível vê-los diretamente atravéz de um microscópio óptico capaz de
ampliar um milhão de vezes.

Assinale a alternativa incorreta:

Escolha uma opção:

a. A metalurgia do pó não permite a fabricação de peças de formas complexas pois o custo da fabricação de moldes
complexos torna o produto inviável.



b. A metalurgia do pó pode ser utilizada para fabricação de peças metálicas ferrosas (aços) e não ferrosas.

c. A escolha da classe de tolerância na metalurgia do pó deve levar em consideração a qualidade normal de fabricação.

d. A metalurgia do pó apresenta bom aproveitamento da matéria-prima, geralmente acima de 95%.

e. A porosidade inerente do processo de sinterização pode ser uma vantagem para algumas aplicações específicas como em
filtros metálicos.

f. A metalurgia do pó apresenta menor impacto ambiental pois exige menor consumo de energia de transformação.

A resposta correta é: A metalurgia do pó não permite a fabricação de peças de formas complexas pois o custo da fabricação de
moldes complexos torna o produto inviável.



Questão 15
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

Questão 16
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

Quais são os fatores metalúrgicos estudados em aula que influem na tenacidade dos aços?

Escolha uma opção:

a. Tamanho de grão, presença de fases frágeis, composição química. 

b. Dureza, ductilidade, resiliência.

c. Temperatura, pressão, densidade.

d. Ductilidade, temperatura, tamanho de grão.

e. Temperatura, pressão, tempo

A resposta correta é: Tamanho de grão, presença de fases frágeis, composição química.

Relativo ao processo de fundição, analise as afirmações e assinale a falsa:

Escolha uma opção:

a. Peças fundidas podem ter bom acabamento superficial e tolerâncias apertadas (com uso de moldes metálicos),
resultando em grande economia de usinagem.



b. As peças fundidas apresentam grandes limitações quanto ao tamanho, forma e complexidade.

c. Devem ser incluídos no molde canais de alimentação e respiro para o vazamento de excessos de material fundido e para a
saída do ar.

d. A peça fundida pode sair com formato definitivo ou quase definitivo, podendo ainda ser submetido a posterior usinagem
ou conformação mecânica.

e. Massalote é uma espécie de reserva de metal que preenche os espaços que vão se formando à medida que a peça vai
solidificando e se contraindo.

As respostas corretas são: A peça fundida pode sair com formato definitivo ou quase definitivo, podendo ainda ser submetido a
posterior usinagem ou conformação mecânica., As peças fundidas apresentam grandes limitações quanto ao tamanho, forma e
complexidade., Peças fundidas podem ter bom acabamento superficial e tolerâncias apertadas (com uso de moldes metálicos),
resultando em grande economia de usinagem., Devem ser incluídos no molde canais de alimentação e respiro para o vazamento
de excessos de material fundido e para a saída do ar., Massalote é uma espécie de reserva de metal que preenche os espaços que
vão se formando à medida que a peça vai solidificando e se contraindo.



Questão 17
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

Questão 18
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

A prensagem e sinterização são etapas de qual processo de fabricação?

Escolha uma opção:

a. Processo de fabricação de plásticos a partir de pellets

b. Moldagem por compressão

c. Fundição em moldes permanentes

d. Fundição com molde e modelo descartável

e. Processamento por metalurgia do pó 

f. Conformação a vácuo

A resposta correta é: Processamento por metalurgia do pó

Relativo aos objetivos dos tratamentos térmicos nos aços está incorreta a afirmação:

Escolha uma opção:

a. Pode ser usado para aumentar o encruamento. 

b. Pode ser usado para melhorar a usinabilidade.

c. Pode ser usado para aumentar a ductilidade.

d. Pode ser usado para remover tensões internas.

e. Pode ser usado para melhorar a resistência ao desgaste.

A resposta correta é: Pode ser usado para aumentar o encruamento.



Questão 19
Incorreto

Atingiu 0,00 de 0,40

Questão 20
Incorreto

Atingiu 0,00 de 0,40

Relativo ao tratamento térmico nos materiais, marque a afirmação incorreta:

Escolha uma opção:

a. Os materiais metálicos para poderem ser tratados termicamente precisam ter alotropias em cujas mudanças de fases
permitam obter estruturas tensionadas.

b. Materiais com baixa condutividade térmica e alto coeficiente de dilatação térmica são suscetíveis a tratamentos
térmicos sem apresentar alotropias.



c. Os aços carbonos doce (de concentração de carbono abaixo de 0,3%) não são suscetíveis a têmpera pois não possuem
alotropia.

d. Tratamentos térmicos como normalização, recozimento e revenimento podem ser usados para amolecer metais
encruados.

e. O tratamento térmico é um processo controlado de aquecimento e resfriamento de um dado material com o objetivo de
alterar suas propriedades mecânicas.

A resposta correta é: Os aços carbonos doce (de concentração de carbono abaixo de 0,3%) não são suscetíveis a têmpera pois
não possuem alotropia.

As técnicas tradicionais de fundição incluem:

Escolha uma opção:

a. Fundição por cera perdida, fundição em areia, fundição rotativa e fundição de precisão.

b. N.D.A.

c. Fundição em areia verde, fundição contínua, fundição em cera perdida e fundição rotativa.

d. Fundição por cera perdida, fundição por espuma perdida, fundição em coquilha e fundição em areia.

e. Fundição em areia verde, fundição de precisão, fundição por centrifugação e fundição contínua. 

A resposta correta é: Fundição por cera perdida, fundição por espuma perdida, fundição em coquilha e fundição em areia.



Questão 21
Incorreto

Atingiu 0,00 de 0,40

Questão 22
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

Questão 23
Incorreto

Atingiu 0,00 de 0,40

Algumas propriedades são alteradas com a deformação mecânica a frio. Assinale a resposta incorreta:

Escolha uma opção:

a. O regime plástico diminui e o regime elástico aumenta com a progressão da deformação. 

b. A deformação a frio aumenta a resistência à fadiga do material.

c. A estricção diminui com a progressão da deformação.

d. A deformação a frio aumenta a resistência mecânica do material.

e. A deformabilidade diminui com a progressão da deformação.

f. A deformação a frio aumenta a dureza do material.

A resposta correta é: A deformação a frio aumenta a resistência à fadiga do material.

Relativo aos tratamentos termo-químicos marque a afirmação incorreta:

Escolha uma opção:

a. A Cementação ou Carbonetação diminui a concentração de carbono na superfície do material. 

b. A Nitretação aumenta a concentração de Nitrogênio na superfície do material.

c. A Boretação aumenta a concentração de Boro na superfície do material.

d. São tratamentos conhecidos como tratamentos de endurecimento superficial.

A resposta correta é: A Cementação ou Carbonetação diminui a concentração de carbono na superfície do material.

Com relação ao tipo de esforço predominante, os processos de conformação podem ser classificados como:

Escolha uma opção:

a. torcionamento, estampagem, dobramento circular, trefilação e extrusão.

b. Cisalhamento, flexão, tração, compressão indireta e compressão direta.

c. Laminação, forjamento em matriz aberta, forjamento em matriz fechada e cunhagem. 

d. Embutimento, flangeamento, estiramento, expansão e dobramento linear.

A resposta correta é: Cisalhamento, flexão, tração, compressão indireta e compressão direta.



Questão 24
Correto

Atingiu 0,40 de 0,40

Questão 25
Incorreto

Atingiu 0,00 de 0,40

Qual das afirmações abaixo é incompatível com os benefícios da automação CNC?

Escolha uma opção:

a. Dificulta a produção de produtos de altíssima complexidade de usinagem. 

b. Facilita a automação podendo trabalhar com um mínimo de funcionários.

c. Aumenta a flexibilidade permitindo fabricar produtos diferenciados, em menor tempo do que em sistema sem automação
CNC.

d. Aumenta a precisão e repetibilidade da usinagem, melhorando a qualidade dos produtos.

e. Reduz a mão de obra no chão de fábrica mas aumenta a mão de obra especializada.

f. Requer menor habilidade do operador de CNC relacionado à pratica de usinagem.

A resposta correta é: Dificulta a produção de produtos de altíssima complexidade de usinagem.

Qual das afirmações seguintes melhor representa as características da prototipagem rápida?

Escolha uma opção:

a. A prototipagem rápida permite produzir protótipos de forma rápida e econômicos, sem a necessidade do investimento
em ferramentas pesadas.



b. As técnicas de prototipagem rápida permitem economizar até 75% do tempo e custos envolvidos na fabricação das
ferramentas.

c. Permitir testes prévios como por exemplo, ensaios em túnel de vento para componentes aeronáuticos ou análise
fotoelástica para se verificar pontos de concentração de tensões na peça.

d. Criar rapidamente e de forma barata protótipos concretos a partir de seus projetos.

e. Permite auxílio visual excelente durante a discussão prévia do projeto com colaboradores ou clientes.

A resposta correta é: Criar rapidamente e de forma barata protótipos concretos a partir de seus projetos.

◀  Prova 1 - Justificativas e/ou Cálculos

Seguir para...

Prova Substitutiva ▶ 
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