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Prova I – Língua Portuguesa  
20 questões

TEXTO 1

AS PROFISSÕES DO FUTURO
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(...)
Se nunca foi fácil conquistar as condições básicas para ser cidadão, com emprego, renda, saúde e 

lazer, o desafio torna-se ainda maior ao incluir o acesso ao conhecimento como uma das condições 
fundamentais para o exercício da cidadania. Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a 
radicalização da cidadania em primeiro lugar, a busca de conhecimento e emprego pode dar em nada. 

(...)
As manchetes de jornais e revistas consagraram a divisão entre 'velha' e 'nova' economia. Mas a 

distinção  tende  a  desaparecer:  simplesmente  a  nova  economia  penetra  todos  os  setores  da  velha 
economia.  Agricultura  é coisa  antiga? As plantações do futuro terão sementes  e  chips de controle. 
Fabricar panos ou toalhas é coisa de tecelão, trabalhador manual? O setor têxtil modernizou-se e hoje 
exibe os mais sofisticados sistemas de design gráfico e automação industrial. O zelador do prédio era 
uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros? Os prédios inteligentes 
exigem zeladores que mais parecem administradores de empresas ou prefeitos. Enquanto isso, surgem 
novas  profissões:  coordenadores  de  projetos,  gerentes  de  terceirização,  programadores  visuais 
multimídia, administradores de comunidades virtuais, engenheiros de redes. 

Essa economia que está surgindo, totalmente nova ou renovando o que já existe, funciona com base 
em  redes  de  conhecimento.  Portanto,  transformar-se  num  elo  de  uma  cadeia  de  transmissão  de 
conhecimento é a melhor forma de ficar próximo a um bom emprego.  (...)  Não basta já ter algum 
diploma  pendurado  na  parede.  Há  quem diga  que  os  diplomas  deveriam ser  dados  com prazo  de 
validade, como leite e outros produtos perecíveis. Para competir no mercado de trabalho, não basta ter 
uma  competência,  é  preciso  ser  competitivo,  ou  seja,  estar  disposto  a  reformular  e  atualizar 
continuamente  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes.  O trabalhador  do  futuro,  seja  qual  for  a  sua 
especialidade ou setor, precisa estar habituado à gestão do próprio conhecimento. E desde os primórdios 
da humanidade é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações 
entre pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam. 

(...)
O paradoxo dramático da nossa época, tão exigente em competição e competências, é que nem as 

escolas estão preparadas para esse novo sistema nem as empresas conseguem resolver suas carências de 
mão-de-obra especializada. Enquanto isso, o desemprego aumenta. Antigamente era o agricultor que ia 
para a cidade ou o estivador que perdia o posto no porto. Agora são os trabalhadores de 'colarinho 
branco', que estavam aparentemente seguros em escritórios e burocracias, os que perdem seus postos 
para  robôs,  softwares,  agentes  virtuais  e  sistemas  automatizados  de  administração  de  empresas  e 
organizações. 

Um olhar mais atento identifica que o desemprego tende a ser mais alto nas populações desprovidas 
de  acesso  a  conhecimento,  informação,  educação.  Nas  populações  com  grau  mais  elevado  de 
escolaridade, as opções de emprego continuam se multiplicando, e as empresas só se queixam de falta 
de mão-de-obra especializada. Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas 
estão sendo incapazes de oferecer.

Conclusão: quanto melhores forem as condições de vida e a distribuição de renda no país, ou seja, 
quanto  melhores  forem  as  condições  de  acesso  ao  conhecimento,  mais  gente  terá  acesso  às 
oportunidades da nova economia do conhecimento, centrada na inovação, na expansão de redes e na 
ampliação da cidadania. 

SCHWARTZ, Gilson. As profissões do futuro. São Paulo: Editora Publifolha. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/ult10037u351846.shtml
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01. Segundo o texto 1, é correto afirmar que:
A) é impossível, na economia atual, a prática da cidadania.
B) a velha economia era propícia ao exercício da cidadania ideal.
C) a nova economia é contrária a atividades passadas, como a agricultura.
D) é indispensável a expansão da cidadania para a democratização do conhecimento. 
E) o controle do Estado, em algumas atividades econômicas, elimina as desigualdades.

02. “As profissões do futuro” dizem respeito àquelas que:
A) conciliam competências e espírito competitivo.
B) emergem como novas profissões na moderna economia.
C) se submetem à automação independente da ação humana.
D) excluem as ciências sociais e humanas em favor das tecnológicas.
E) consagram os colarinhos brancos como detentores do saber tecnológico.

03. A “radicalização da cidadania” (linha 04) a que alude o autor pressupõe:
A) o equilíbrio entre os aspectos positivos da velha e da nova economia.
B) o retorno à distinção entre o paradigma da velha e o da nova economia.
C) a abertura do mercado para os que não tiveram acesso ao conhecimento.
D) o regresso ao humanismo, que suprime a competição em favor da competência.
E) a conjunção entre melhor padrão de vida para as pessoas e acesso ao conhecimento.

04. O paradoxo de nossa época é considerado dramático, porque:
A) a tecnologia tende a substituir o homem.
B) há problemas insolúveis na nova economia.
C) há conflitos entre a oferta e a procura de mão-de-obra.
D) as tensões do mercado prenunciam uma grave crise econômica.
E) inexiste especialização para novas profissões da atual economia.

05. Segundo o texto, a automação ameaça de fato:
A) os engenheiros de rede.
B) os coordenadores de projeto.
C) os trabalhadores da indústria têxtil.
D) os trabalhadores de ‘colarinho branco’.
E) os administradores de comunidades virtuais.

06. A expressão “ou seja” (linha 37) indica, no contexto:
A) aproximação entre ideias.
B) incoerência entre ideias.
C) atenuação de ideias.
D) supressão de ideias.
E) mudança de ideias.

07. O texto “As Profissões do Futuro” é, predominantemente, de natureza:
A) descritiva, porque opõe a velha à nova economia.
B) argumentativa, porque advoga as qualidades do trabalhador do futuro.
C) expositiva, porque é neutro quanto às virtudes e defeitos da velha economia.
D) descritiva, devido à riqueza de adjetivos e advérbios de modo, conforme parágrafo 4º.
E) narrativa, historiando a atualização do conhecimento desde os primórdios da humanidade.
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08. Assinale a alternativa em cuja frase o autor provê uma informação como fato partilhado pelo leitor, sem 
necessidade de justificativa.
A) “Nas  populações  com grau  mais  elevado de  escolaridade,  as  opções  de  emprego  continuam se 

multiplicando, e as empresas só se queixam de falta de mão-de-obra especializada” (linhas 33-35).
B) “Portanto, transformar-se num elo de uma cadeia de transmissão de conhecimento é a melhor forma 

de ficar próximo a um bom emprego” (linhas 16-17).
C) “...é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações entre 

pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam” (linhas 23-24).
D) “Para competir no mercado de trabalho, não basta ter uma competência, é preciso ser competitivo, ou 

seja, estar disposto a reformular e atualizar continuamente conhecimentos, habilidades e atitudes” 
(linhas 19-21).

E) “Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de 
oferecer” (linhas 35-36).

09. O conectivo da frase “Enquanto isso, o desemprego aumenta” (linha 27) exprime:
A) oposição.
B) concessão.
C) conclusão.
D) explicação.
E) proporcionalidade.

10. Assinale a alternativa em que o número de fonemas é maior que o número de letras.
A) nunca (linha 01).
B) pessoas (linha 24).
C) próximo (linha 17).
D) paradoxo (linha 25).
E) trabalhador (linha 21).

11. Uma consoante palatal nasal é representada no dígrafo da palavra:
A) “portanto”
B) “colarinho”.
C) “manchete”.
D) “profissões”.
E) “trabalhador”.

12. Assinale a alternativa em que há uma correta relação entre a palavra e seu processo de formação.
A) ensinam (linha 24): prefixação. 
B) seguros (linha 29): derivação regressiva. 
C) mão-de-obra (linha 35): composição.
D) incapazes (linha 36): sufixação.
E) expansão (linha 39): parassíntese.

13. Assinale a alternativa em que o sufixo altera a classificação morfológica da palavra primitiva.
A) “cidadania”(linha 03). 
B) “faxineiros” (linha 11).
C) “engenheiros” (linha 14).
D) “atitudes” (linha 21).
E) “habilidades” (linha 21). 

14. Assinale a alternativa em que a associação entre a palavra e sua classificação morfológica está correta.
A) “nada” (linha 04) – advérbio de negação.
B) “que” (linha 23) – pronome relativo.
C) “Portanto” (linha 16) – conjunção explicativa.
D) “desde” (linha 22) – conjunção temporal
E) “mais” (linha 38) – pronome indefinido. 
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15. Assinale a alternativa em que a função sintática do pronome relativo é a mesma do seu antecedente.
A) “Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a radicalização da economia em primeiro 

lugar...” (linhas 03-04).
B) “O zelador do prédio era uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros” 

(linhas 10-11).
C) “Os  prédios  inteligentes  exigem  zeladores  que  mais  parecem  administradores  de  empresas  ou 

prefeitos” (linhas 11-12).
D) “Essa economia que está surgindo (...) funciona com base em redes de conhecimento (linhas 15-16).
E) “... há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de oferecer” 

(linhas 35-36). 

TEXTO 2
NÃO HÁ VAGAS
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O preço do feijão
não cabe no poema. O preço
do arroz
não cabe no poema.
Não cabem no poema o gás
a luz o telefone
a sonegação
do leite
da carne
do açúcar
do pão.

O funcionário público
não cabe no poema
com seu salário de fome
sua vida fechada
em arquivos.
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Como não cabe no poema
o operário
que esmerila seu dia de aço
e carvão
nas oficinas escuras

─ porque o poema, senhores,
está fechado: "não há vagas"
Só cabe no poema
o homem sem estômago
a mulher de nuvens
a fruta sem preço

 O poema, senhores,
 não fede
 nem cheira.

GULLAR, Ferreira. Toda Poesia. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980. p. 224 .

16.  Com os versos “O funcionário público/não cabe no poema/com seu salário de fome/sua vida fechada/em 
arquivos” (versos 12-16), o poeta:
A) condena o funcionalismo público pela má distribuição de renda.
B) recusa o funcionário público em geral como matéria de poesia.
C) rejeita o funcionário público cujos altos salários contrastam com a fome do povo.
D) mostra admiração pelo funcionalismo público, embora não queira cantá-lo em versos. 
E) critica o funcionalismo público pela ausência de transparência nos atos administrativos.

17. Com o trecho grifado em “O poema, senhores,/não fede /nem cheira (versos 28-30), o poeta:
A) ressalta o caráter irrelevante da poesia frente às necessidades humanas.
B) mostra que dá pouca importância à forma como se faz um poema.
C) contrapõe o caráter abstrato do poema à realidade cotidiana.
D) exalta a neutralidade na composição e leitura dos poemas.
E) critica a alienação política e social dos poetas brasileiros.

18. O termo grifado em “Como não cabe no poema...” (verso 17) é:
A) conjunção comparativa e relaciona duas estrofes.
B) conjunção integrante, porque une as duas estrofes.
C) conjunção consecutiva, relacionando o verso 16 ao 17.
D) pronome relativo, porque liga o verso 16 à estrofe seguinte.
E) preposição e instaura conformidade entre os versos 12 e 18.
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19. Assinale a alternativa que avalia corretamente a concordância do verbo caber nos versos abaixo.

I. “Não cabem no poema o gás/a luz o telefone/a sonegação...” (versos 05-07).
II. “... não cabe no poema/o operário/que esmerila seu dia de aço” (versos 17-19). 
III. “Só cabe no poema/o homem sem estômago/a mulher de nuvens/a fruta sem preço” (versos 24-27).

A) No item II, a concordância se justifica pela posposição do sujeito.
B) A forma singular no item III é facultativa devido à posição do sujeito.
C) O singular dos itens II e III se justifica pelo fato de o sujeito ser simples.
D) O plural no item I é obrigatório devido ao fato de o sujeito ser composto.
E) No item I, o singular é gramaticalmente possível pela concordância com poema.

20. Assinale a alternativa em que o termo grifado é classificado como complemento nominal.
A) “sonegação do leite” (versos 07-08).
B) “mulher de nuvens” (verso 26).
C) “salário de fome” (verso 14).
D) “fruta sem preço” (verso 27).
E) “dia de aço” (verso 19).
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Prova II – Conhecimentos Específicos    
30 questões

21. Com relação às propriedades dos materiais é correto afirmar que:
A) os vidros não podem ser fundidos.
B) as cerâmicas são muito suscetíveis à corrosão.
C) os metais, em geral, são frágeis a temperaturas elevadas.
D) os polímeros não suportam temperaturas de trabalho muito elevadas. 
E) os compósitos são baratos e de fácil fabricação, mas sua resistência mecânica é baixa.

22. Durante o ensaio de tração de um material desconhecido verificou-se que o mesmo rompeu sem sofrer 
deformação plástica aparente. O que se pode afirmar sobre esse material? 
A) Provavelmente se trata de uma cerâmica.
B) Certamente é um metal.
C) É um material bastante dúctil.
D) Apresenta alta tenacidade.
E) Possivelmente é um elastômero.

23.  Na preparação de amostras cerâmicas  para observação ao microscópio, além da preocupação com a 
limpeza entre as sucessivas etapas de lixamento e polimento, outros cuidados devem ser tomados, devido 
às dificuldades de se trabalhar com esse tipo de material. Qual das alternativas abaixo descreve a sequência 
de procedimentos mais adequada para a preparação de uma amostra de alumina após o corte da peça? 
A) Lixamento, polimento, limpeza com ácido fosfórico e ataque eletrolítico.
B) Lixamento, polimento com carbeto de silício e ataque com ácido sulfúrico.
C) Lixamento, polimento com pasta de diamante e ataque térmico a 1500°C durante 15minutos.
D) Lixamento, polimento com pasta de diamante e ataque com picral durante 30 segundos.
E) Lixamento, polimento com carbeto de silício e ataque com ácido fosfórico.

24. Em qualquer processo de conformação cerâmica, a etapa chamada de sinterização ou queima é a mais 
importante no que diz respeito à obtenção das propriedades finais da peça. Realizada a temperaturas 
bastante elevadas, a sinterização pode influenciar a microestrutura cerâmica tanto de maneira benéfica 
quanto prejudicial, devido à competição entre dois processos que podem ocorrer nessas condições. São eles:
A) densificação e contração.
B) densificação e evaporação.
C) contração e crescimento de grão.
D) contração e degradação térmica. 
E) densificação e crescimento de grão.

25. Considerando a medição de peças cerâmicas durante o controle de qualidade, assinale a alternativa que 
contém as informações corretas.
A) Deve-se utilizar, de maneira correta, um instrumento calibrado e adequado às condições da peça.
B) O manuseio correto do instrumento de medição é mais que suficiente para garantir sua confiabilidade.
C) Utilizar apenas instrumentos digitais, que são superiores a qualquer instrumento analógico.
D) Sempre calcular os valores médios das medidas com o maior número de casas decimais.
E) Deve-se utilizar sempre o micrômetro, pois ele é mais confiável que o paquímetro.

26. Sobre o processo de conformação por prensagem uniaxial é correto afirmar que:
A) é o processo mais versátil  quanto ao formato das peças produzidas.
B) é ideal para a fabricação de peças muito longas e delgadas.
C) é um processo relativamente simples, mas limitado quanto à homogeneidade das peças maiores.
D) pode-se utilizar moldes flexíveis e pouco resistentes.
E) dispensa totalmente o uso de lubrificantes, desmoldantes e ligantes.
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27. No ensaio de dureza de uma peça cerâmica avançada, ou de engenharia, levando-se em conta sua elevada 
dureza e fragilidade, além da dificuldade de visualização da indentação, deve-se dar preferência a que 
tipo de ensaio? 
A) Microdureza Vickers.
B) Microdureza Knoop.
C) Dureza Rockwell.
D) Dureza Brinell.
E) Dureza Poldi.

28. O ensaio de flexão utilizado para determinar o módulo de ruptura das peças cerâmicas, pode ser realizado 
a três ou a quatro pontos, considerando os dois apoios e o(s) ponto(s) de aplicação da carga. Qual das 
opções melhor descreve os esforços a que a peça é submetida?
A) Compressão na superfície superior e tração na superfície inferior.
B) Tração na superfície superior e compressão na superfície inferior.
C) Cisalhamento na seção transversal e na superfície superior.
D) Cisalhamento e compressão no ponto de aplicação da carga.
E) Fadiga na superfície inferior.

29. A emissão de raios-x permite que se realizem ensaios não-destrutivos ou radiografias de contato para a 
determinação de defeitos grosseiros em componentes de diversos tipos de materiais. Analisando essa 
técnica, é correto afirmar que:
A) as radiografias não podem ser utilizadas em materiais cerâmicos.
B) a radiografia industrial é útil para inspecionar peças de chumbo.
C) as radiografias detectam defeitos submicrométricos com facilidade.
D) o processo de raios-x pode ser empregado para analisar todos os metais. 
E) a resolução da técnica permite detectar defeitos com dimensões da ordem de milímetros.

30.  Durante o processo de fundição, o metal, ao resfriar, sofre contração. Isso pode acarretar o aparecimento de 
um defeito conhecido como vazio ou rechupe. A maneira mais adequada de se combater esse problema é:
A) superdimensionar o molde.
B) utilizar o maçalote ou cabeça quente.
C) simplesmente cortar e descartar a parte defeituosa.
D) modificar a composição da liga para que ela contraia menos.
E) alterar a compactação da areia de fundição.

31. Considerando as diversas técnicas de ensaios não destrutivos, é correto afirmar que:
A) o ensaio por líquido penetrante é particularmente útil para detectar defeitos abaixo da superfície.  
B) o ensaio por partículas magnéticas  não se aplica à maioria dos aços estruturais.
C) os materiais de engenharia são relativamente opacos às ondas ultra-sônicas.
D) a técnica de ultra-sons não é adequada para peças de forma complexa.
E) a atenuação dos raios-X não é um fator dominante na radiografia. 

32. Do diagrama ou curva tensão x deformação de um material, pode-se extrair uma série de informações 
sobre esse material. Assinale a alternativa correta. 
A) A ductilidade é igual à área sob a parte reta da curva.
B) A tenacidade pode ser obtida da área sob a curva.
C) A energia de deformação é dada pela inclinação da região elástica.
D) O módulo de elasticidade pode ser obtido da curva na região plástica.
E) O módulo de resilência é determinado no ponto de escoamento máximo.

33. A fluência pode ser definida como a deformação plástica que ocorre em alta temperatura sob carga constante e 
por um longo período de tempo. A partir do ensaio de fluência se obtém uma curva deformação x tempo 
dividida em três estágios. O que é correto afirmar, considerando os resultados desse ensaio?
A) O estágio primário da fluência apresenta uma taxa de deformação crescente.
B) A fluência não é um processo termicamente ativado.
C) A escalada de discordâncias é irrelevante durante o processo de fluência .
D) O aumento exagerado do número de discordâncias acaba facilitando a deformação.
E) No estágio terciário final, a taxa de deformação aumenta devido à formação do pescoço.
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34. O  ensaio  de  impacto  pode  ser  usado  para  complementar  o  ensaio  de  tração.  Os  mecanismos  de 
deformação envolvidos nos dois ensaios são semelhantes, muito embora, no caso do impacto, sejam 
atingidos mais rapidamente. Assinale a alternativa que contém a informação correta sobre o ensaio de 
impacto.  
A) No ensaio Charpy as ligas metálicas sempre falham de maneira frágil.
B) No ensaio Izod é necessário resfriar o corpo-de-prova.
C) A energia de impacto dos polímeros é normalmente medida com o ensaio Izod.
D) Para o ensaio de impacto, o corpo-de-prova não pode ter entalhes.
E) As cerâmicas se comportam de modo dúctil, nos ensaios Charpy.

35.  Durante  o  ensaio  de  tração,  o  corpo-de-prova  é  submetido  a  uma  sequência  de  fenômenos  cuja 
intensidade e duração varia dependendo de uma série de fatores. Para os materiais que experimentam o 
escoamento, a tensão de escoamento é associada a um limite de escoamento. Assinale a alternativa correta.
A) O limite de escoamento é uma indicação conveniente do início da deformação plástica.
B) A tensão de escoamento é atingida quando as discordâncias se tornam imóveis.
C) A tensão de escoamento das cerâmicas é mais baixa que dos aços alta liga.
D) A tensão de escoamento também é chamada de tensão de engenharia.
E) O limite de escoamento é a tensão na qual a deformação é máxima.

36.  O  processo  de  conformação  por  extrusão  pode  ser  aplicado  a  diversos  tipos  de  materiais,  como 
polímeros, cerâmicas e metais. Obviamente, os equipamentos devem ser modificados para se adequarem 
às diferentes propriedades desses materiais. Dentro dessa ótica, assinale a opção correta.
A) A extrusora para cerâmicas permite processar o pó ainda seco, sem a adição de ligantes.
B) A extrusão de polímeros termofixos é muito comum na indústria de bens de consumo.
C) A metalurgia do pó não utiliza o processo de extrusão.
D) Na extrusão de cerâmicas estruturais, a matriz ou boquilha é feita de material cerâmico.
E) A extrusora de duplo parafuso ou dupla rosca permite uma melhor homogeneização do material.

37. A grande versatilidade das ligas Fe-C permite a obtenção de uma quantidade considerável de diferentes 
tipos de aços e ferros fundidos. Pequenas adições de elementos de liga podem causar sérias modificações 
na microestrutura e consequentemente nas propriedades de um aço ou ferro fundido. É correto afirmar, 
por exemplo, que:
A) aços de alta resistência e baixa liga devem conter, no mínimo, cerca de 0,8% de carbono. 
B) o ferro fundido branco apresenta 2 a 3% de silício, que promove a precipitação da grafita.
C) aços inoxidáveis austeníticos podem conter níquel para estabilizar a austenita.
D) aços inoxidáveis ferríticos são adicionados de altos teores de níquel.
E) o ferro fundido cinzento apresenta grafita esferoidal.

38. As ligações atômicas fortes são as grandes responsáveis pelos altos pontos de fusão e elevadas durezas 
dos materiais  cerâmicos  em geral.  A falta de mobilidade das  discordâncias,  por  sua vez,  acarreta  a 
fragilidade desses materiais. Como consequência da conjugação desses dois fatores, é correto citar:
A) a utilização de processos sol-gel para a produção/fabricação de vitrocerâmicas.
B) a baixa resistência à corrosão dos materiais refratários silico-aluminosos.
C) a necessidade de se processar cerâmicas a partir de pós.
D) o crescimento lento de trincas observado nas cerâmicas.
E) o surgimento dos defeitos de Schottky e Frenkel.

39.  Ao final  da  preparação  de  uma  amostra  metálica  para  observação  no  microscópio  ótico,  o  técnico 
observou a existência de riscos profundos na amostra. Tal fato se deve, muito provavelmente, a: 

A) uso incorreto da alumina.
B) reagente químico inapropriado.
C) embutimento da amostra mal feito.
D) polimento com pasta de diamante contaminada.
E) limpeza ineficiente ao passar de uma lixa grosseira para uma mais fina. 
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40.  Os  materiais  poliméricos  ou  macromoleculares  podem ser  classificados  em plásticos,  elastômeros, 
expandidos  e  fibras.  No  entanto,  a  classificação  mais  comum  os  subdivide  em  termoplásticos  e 
termofixos. O que é um polímero termofixo?  
A) Polímero que funde a uma temperatura fixa, determinada.
B) Polímero que, quando aquecido, se torna duro e rígido.
C) Polímero que sofre sublimação ao ser aquecido.
D) Polímero que amolece ao ser aquecido.
E) Polímero bom condutor de calor.

41. Nos processos de conformação a frio dos metais, verifica-se o fenômeno do encruamento, causado pelo 
aumento  exagerado  do  número  de  discordâncias.  Para  reverter  os  efeitos  do  encruamento,  pode-se 
recorrer a um procedimento chamado de recozimento. O recozimento tem como resultado:
A) recuperação da microestrutura e, consequentemente, das propriedades originais do material.
B) aumento na dureza e na resistência do material.
C) perda das propriedades originais do material.
D) aparecimento de microtrincas na peça.
E) transformação de fases nos aços.

42. O resfriamento  rápido de um metal  fundido propicia  o  surgimento  de estruturas  fora  do equilíbrio, 
podendo se desenvolver uma estrutura nucleada. A principal desvantagem desse tipo de estrutura é:   
A) a fusão preferencial do contorno de grão durante o reaquecimento, com perda de resistência.
B) a difusão heterogênea entre as lacunas.
C) a movimentação exagerada das discordâncias.
D) a formação de uma estrutura dendrítica.
E) a formação de porosidade ao longo dos contornos de grão.

43. O ensaio de compressão é utilizado para materiais frágeis, como concreto e outros materiais cerâmicos. A 
respeito desse tipo de ensaio é correto afirmar que: 

A) só pode ser realizado sob condições especiais e com algumas cerâmicas.
B) apresenta como resultado uma curva idêntica à do ensaio de tração.
C) não deve ser utizado na indústria de cerâmicas estruturais.
D) é realizado em uma máquina universal de ensaios.
E) deve ser realizado em uma prensa comum.

44. Observando o comportamento mecânico dos polímeros termoplásticos é correto concluir que:
A) o módulo de elasticidade dos polímeros completamente amorfos aumenta com a temperatura. 
B) um polímero linear com 100% de cristalinidade é mais resistente do que no estado amorfo.
C) a presença de ligações cruzadas não afeta a rigidez de um polímero.
D) a vulcanização diminui a resistência da borracha ao desgaste abrasivo.
E) um polímero linear com 50% de cristalinidade é menos  resistente que no estado amorfo.

45. A respeito do ensaio de dureza é correto afirmar que: 
A) é uma alternativa relativamente simples para o ensaio de tração.
B) mede a resistência do material a uma tensão de tração localizada.
C) é considerado como um ensaio não destrutivo.
D) utiliza penetradores macios, para não danificar a peça.
E) a escala de dureza Brinell não tem relação alguma com a resistência do material.

46. O vidro de janela pode ser encontrado em três configurações básicas: recozido, laminado e temperado. 
Assinale a alternativa correta: 

A) O recozimento remove as tensões do processamento e permite que o vidro seja cortado.
B) O vidro laminado apresenta um revestimento de grafite, que diminui os riscos de fratura.
C) O vidro temperado é composto de duas camadas revestidas com polímeros.
D) O vidro temperado é menos resistente à flexão que o vidro recozido.
E) O vidro laminado é o mais perigoso em termos de saúde pública.
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47. A corrosão, a fadiga e o desgaste mecânico são os grandes responsáveis pela degradação dos materiais 
em serviço. Constantemente esses três mecanismos atuam em conjunto, causando sérios problemas de 
manutenção. Considerando a fadiga dos metais isoladamente, selecione a afirmativa mais coerente:

a falha por fadiga ocorre por um mecanismo caracteristicamente dúctil.
A) por menor que seja a tensão aplicada, todo metal acaba falhando por fadiga.
B) fadiga é a perda de resistência causada por dano microestrutural gerado por esforços cíclicos.
C) a fadiga só ocorre se a peça for solicitada a uma tensão acima do limite de resistência à fratura.
D) o acabamento superficial da peça não afeta sua resistência à fadiga.

48. Qual das opções abaixo contém uma afirmação verdadeira sobre as propriedades mecânicas dos materiais?
A) A tensão de cisalhamento produz uma deformação linear.
B) A razão de Poisson relaciona a tensão e a deformação.
C) A ductilidade pode ser quantificada como o alongamento percentual até a fratura.
D) Toda liga com alta ductilidade também apresenta alta resiliência.
E) Um material frágil pode ser muito tenaz.

49. A conformação de polímeros por injeção é um dos processos mais versáteis e automatizados da indústria 
de  plásticos,  permitindo  a  fabricação  de  peças  dos  formatos  mais  complexos.  Sobre  esse  processo, 
assinale a alternativa correta.
A) Não é possível injetar simultaneamente dois polímeros diferentes para formar uma única peça.
B) O polímero deve estar apenas parcialmente polimerizado para poder ser injetado.
C) Podem ser injetados apenas polímeros termofixos.
D) A injeção utiliza, geralmente, baixas pressões e temperaturas.
E) O polímero, em pó ou grânulos é fundido e, no estado líquido, é injetado em um molde. 

50.  Em geral, metais e ligas formam óxidos estáveis sob exposição ao ar em temperaturas elevadas. Algumas 
exceções, como o ouro, são altamente valorizadas. Considerando a oxidação como um ataque atmosférico, 
assinale a alternativa correta. 
A) A ferrugem é um importante composto para a proteção do ferro.
B) O óxido formado a partir de um metal é sempre mais instável que o metal de origem.
C) O óxido de alumínio forma uma camada protetora sobre a superfície do alumínio.
D) A taxa com que a oxidação ocorre não é um problema relevante para a seleção de um material.
E) Um óxido não protetor forma uma camada que cresce proporcionalmente com o logaritmo do tempo. 
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