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Instruções
O candidato será identificado pelo seu número de inscrição, preenchendo o campo acima.
Nesta prova são apresentadas doze (12) questões. O candidato deverá responder apenas seis (06) questões.
A prova é individual e sem consulta, com duração de três (03) horas.
Durante a realização da prova escrita é permitido o uso de calculadora, bem como consulta à tabela
periódica fornecida na própria prova.
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Questão 1:
Após observar as fórmulas estruturas abaixo, responda:

a) Baseado no modelo RPENV, qual é o nome da geometria molecular de cada substância?
b) Qual é a hibridização do átomo central de cada uma delas?
c) Observando as substâncias (1) e (2), o ângulo previsto para cada uma delas é 90°, porém a substância (1)
apresenta ângulo de 104,5º e a substância (2) de 107,3º. Discuta.
Respostas (Questão 1):
a) (1) angular; (2) piramidal trigonal; (3) Bipirâmide de base triangular ouBipirâmide trigonal; (4)
Octaédrica ou bipirâmide de base quadrangular (quadrada).
b) (1) sp3; (2) sp3; (3) sp3d; (4) sp3d2.
c) A substância (1) apresentadois pares de elétrons ligantes, enquanto a substância (2) apresenta três pares
de elétrons ligantes. Desta forma, a substância (1) apresenta dois pares não-ligante (ao contrário de 1 da
substância 2), os quais sofrem menos atração nuclear, deixando os mais livres para exercerem forças
repulsivas nos domínios de elétrons adjacentes, o que permite uma maior compressão nos ângulos de
ligação.
Questão 2:
Em relação aos cristais, responda:
a) Quais os tipos de defeitos que podem ocorrer? Explique
b) Quais são os defeitos pontuais? Descreva-os.
Respostas (Questão 2):
a) São eles: (i) defeitos pontuais: átomos deslocados, extra ou falta de átomos; (ii) defeitos de linha: defeito
atômico que ocorre em uma aresta de um plano extra de uma estrutura cristalina; (iii) defeitos de fronteira:
entre cristais adjacentes ou na superfície externa do cristal.
b) Os defeitos pontuais podem ser: (i) vazios ou lacunas: falta de um átomo dentro de um metal; (ii)
Schottky: falta de um par de íons de cargas opostas; (iii) intersticial: átomo extra alojado na estrutura
cristalina; (iii)Frenkel: íon deslocado de sua posição no reticulado; (iv) substitucional: troca de uma átomo
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maior por outro menor.

Questão 3:
Baseando-se nas interações intermoleculares, responda:
a) O1-propanol (C3H7OH)e o metoxietano (CH3OC2H5) possuem a mesma massa molecular. Qual tem o
maior ponto de ebulição? Explique.
b) Qual destas moléculas possuem o maior ponto de ebulição I2, Br2 e Cl2. Explique.
Respostas (Questão 3):
a) O 1-propanol pode formar forças de dispersão de London, Dipolo-Dipolo e ligação de hidrogênio devido
ao H ligado ao átomo de O do grupo OH, enquanto o metoxietano não pode formar a ligação de hidrogênio.
Portanto, o 1-propanol tem maior força de atração intermolecular e, portanto, maior ponto de ebulição.
b) As massas moleculares destas moléculas são: I2 = 253,8 g, Br2 = 159,8 g e Cl2 = 71,0 g. A massa é
proporcional à força de dispersão de Londres, e quanto maior a massa molecular, maior a força. Assim, I2
tem um ponto de ebulição mais alto.

Questão 4:
Conformemostrado na Figura ao lado, quando a luz
ultravioleta com comprimento de onda de 240 nm brilha
em uma placa de metal, elétrons são emitidos da Placa 2,
cruzando a abertura até a placa 1.
A voltagem da bateria é aumentada gradualmente até que a corrente no amperímetro caia para zero, ponto
em que a voltagem da bateria é de 1,40 V.
a) Qual é a energia dos fótons no feixe de luz, em eV?
b) Qual é a energia cinética máxima dos elétrons emitidos em eV?
c) Qual é a função de trabalho deste metal, em eV?
d) Qual é o comprimento de onda máximo que causaria a emissão de elétrons, para estemetal em particular?
e) Este comprimento de onda está no espectro visível? Se não, em que parte do espectro esta luz é
encontrada?
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Respostas (Questão 4):
a) Assumindo que o comprimento de onda corresponde ao comprimento de onda no vácuo, podemos
primeiro converter o comprimento de onda para a frequência usando:

Agora, podemos encontrar a energia do fóton:

b) A energia cinética máxima dos elétrons emitidos está relacionada à tensão mínima entre as duas placas
necessária para impedir que os elétrons atinjam a segunda placa (isso é conhecido como o potencial de
parada). Neste caso, o potencial de parada é de 1,40 V, então a energia cinética máxima dos elétrons é de
1,40 eV.
c) Agora que conhecemos a energia dos fótons e a energia cinética máxima dos elétrons, podemos encontrar
a função de trabalho do metal:

d) O comprimento de onda máximo que causaria a emissão de elétrons corresponde à frequência limite para
essa situação. Desta forma, é necessário primeiro determinar a frequência limite, f0.

Convertendo a frequência limite para o comprimento de onda, assumindo que a luz está viajando no vácuo:

e) Este comprimento de onda é de 329 nm, menor que o comprimento de onda de 400 nm (violeta) que
marca o limite inferior do espectro visível. Essa luz está além do violeta, no ultravioleta.

Questão 5:
Num dia frio você recebeu visitas em casa e as pessoas tomaram banho antes de você. O sistema de
aquecimento da sua casa é via energia solar e quando não há radiação solar suficiente para suprir a demanda
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por água quente um sistema com boiler elétrico é acionado para aquecer a água. A temperatura inicial da
água no boiler está em 18 oC e seu calor específico é 4184 J/kg K.
a) Se no boiler cabem 150 kg de água, qual será a energia necessária para a água atingir 50 oC?
b) Considerando o consumo elétrico do boiler de 5,0 kW quanto tempo você terá que aguardar?
Respostas (Questão 5):
a) Q = m c DT = (150 kg) (4184 J/kg K) (50 oC-18 oC) @ 20x106 J = 20 MJ
b) O boiler tem a capacidade de aquecer a água a uma potência de 5,0 kW = 5,0x103 J/s. O que significa que
em 1 segundo é capaz de aquecer 5,0x103 J. Logo para 20x106 J será necessário 4000 segundos, ou seja, um
pouco mais que uma hora (66, 6 min).

Questão6:
Temperatura de combustão
da turbina a gás

Para melhorar a eficiência das centrais de energia, usinas
estão combinando ciclos termodinâmicos em seus
usina de energia de ciclo combinado opera a 1450oC. Seu
calor residual a 500 oC é a entrada para umciclo de vapor
convencional, com sua temperatura média do condensador
a 40 °C. Um diagrama conceitual de uma usina de ciclo

Turbina a gás

processos de obtenção de energia. A turbina a gás em uma

Temperatura intermediária

a) Encontre a eficiência termodinâmica do ciclo
combinado, e

Ciclo a vapor

combinado é mostrado nessa questão.

Temperatura da água fria

b) a compare com as eficiências dos componentes individuais sefossem operados de forma independente.
Respostas (Questão 6):
a) A eficiência de um ciclo de Carnot depende das temperaturas frias e quentes, medidas nas escalas Kelvin,
segundo a equação:
e = 1 - (Tfria/Tquente) = 1 – [(313 K)/(1723K)] = 0,82 = 82%

b) Para cada ciclo individualmente,
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eturbina_gas = 1 – [(773K)/(1723K)] = 55%
evapor = 1 – [(313K)/(773K)] = 60%

Questão 7:
Um fio de cobre de 0,50 cm de diâmetro e 70 cm de comprimento conecta a bateria do carro para o motor de
arranque.
a) Qual é a resistência do fio sabendo que a resistividade do cobre é 1,68x10-8W m?
b) Se omotor de partida consome uma corrente de 170 A, qual é a diferença de potencialatravés do fio?
Respostas (Questão 7):
a) A resistência R= rL/A. R= [(1,68x10-8Wm)(0,70 m)]/p(0,25x10-2m)2 = 0,6 mW
b) Lei de Ohm: V=Ri, logo V= 0,6 mW 170 A=0,10 V
Um fio que transporta uma grande quantidade de corrente precisa ter uma resistência para que a tensão
através do fio permaneça baixa. Nós queremos isso, uma diferença de potencial de 12 V da bateria para
aparecer na partida do motor, não os fios de conexão. Um fio mais fino e de maior resistênciasignificaria
menor tensão em todo o arranque e uma redução significativaem corrente.

Questão 8:
Você empurra um ímã de barra em direção a um loop de arame, com o
pólo norte em direção aoloop como na figura. Se você continuar
empurrando o imã direto para o aro, qual será a direção da corrente
enquanto você a puxa para o outro lado? Você vai precisar fazer o
trabalho,ou o trabalho será feito em você? Explique utilizando
conceitos de indução eletromagnética e energia.
Respostas (Questão 8):
Oposta a direção mostrada na figura. Você ainda terá que realizar trabalho.
Quando se move uma barra magnética em direção a um loop de arame, como na figura, uma corrente
induzida flui, dissipandoenergia que aquece o loop. De onde veio essa energia? Veio do trabalho que você
fez em mover o ímã.Normalmente, não é preciso trabalhar para se mover com velocidade constante. Mas a
corrente induzidafaz o loop um dipolo magnético cujo campo, como mostra a figura, se opõe ao campo do
imã se aproximando. Você tem que fazer um trabalho positivo para superar o resultado da força repulsiva. É
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melhor que seja assim! Caso contrário, você ganharia algo por nada, aquecendo oloop sem qualquer fonte de
energia.
Você sempre pode encontrar a direção da força eletromotriz induzida e correntes perguntando: que
direçãode corrente induzida tornará difícil mover o ímã? A resposta para a figura é uma correnteque faz do
loop um ímã com seu pólo norte à esquerda, para repelir a barra magnética que se aproxima. Pela regra da
mão direita, isso dá a direção atual mostrada: entrando na página na parte superior do loop e fora na parte
inferior.
Segundo a Lei de Lenz: A direção de uma força eletromotriz induzida ou corrente é tal que o campo
magnético criadopela corrente induzida se opõe à mudança no fluxo magnético que criou a corrente.

Questão 9:
Utilizando uma curva tensão vs deformação explique e demonstre o comportamento de dois metais
diferentes, onde um apresentou fratura dúctil e outro fratura frágil. Descreva detalhadamente cada
mecanismo de fratura e as propriedades mecânicas obtidas nas curvas tensão VS deformação de cada
material.
Respostas (Questão 9):
No ensaio de tração o corpo de prova de dimensões normatizadas é prezo ao suporte e tracionado
longitudinalmente até a ruptura. Com isto, gera-se a curva tensão versus deformação do material. No eixo Y
tem-se a tensão (MPa) imposta no material, ela é calculada pela força dividida pela área da seção transversal
do corpo de prova. No eixo x tem-se a deformação (%).
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Pela análise da curva tensão VS deformação pode-se obter as seguintes propriedades mecânicas do
material ensaiado:
Tensão limite de escoamento: Regime de transição elasto plástico do material. Esta é a tensão limite
onde o material passa de uma deformação elástica para deformação plástica definitiva. Neste caso, o
material dúctil apresenta menor tensão limite de escoamento que o material frágil.
Dentro do regime elástico aplica-se a Lei de Hooke: σ = E * ε. Neste caso, a tensão imposta é igual a
deformação vezes ao modulo de elasticidade do material. O modulo de elasticidade, a nível atômico, mede a
força de ligação entre os átomos. Sendo menor também para o material dúctil.
Tensão de resistência máxima: Até esta tensão imposta o material apresenta deformação uniforme ao
longo de seu comprimento. Após este valor o material começa a apresentar um empescoçamento onde irá
ocorrer a fratura do material. Quanto mais dúctil for o material menor será sua tensão de resistência
máxima.
Ductilidade: Capacidade do material se deformar plasticamente até a fratura. É medida pela equação:
Ductilidade = (Li-Lo/Lo) *100%, onde Li: dimensão final do corpo de prova após ensaio de tração Lo:
dimensão inicial do corpo de prova antes ensaio de tração. Neste caso, o material dúctil terá maior
ductilidade que o material frágil.
Tenacidade: Capacidade do material absorver energia até a fratura. Sendo maior para o material
dúctil.

Questão 10:
Um Guindaste está sendo projetado para erguer uma carga máxima de 220000 N. O equipamento será
composto de dois postes cilíndricos de sustentação, onde cada um aguentarámetade da carga máxima.
Considerando um fator de segurança de 5, qual o diâmetro das barras cilíndricas usadas de modo que não
ocorra deformação plástica? Adotar as propriedades mecânicas das barras redondas de 310 MPa de Tensão
limite de escoamento e 565 MPa de tensão de resistência.

9

Respostas (Questão 10):

Questão 11:
Mostre através de gráfico o comportamento de dois metais com temperatura de transição dúctil frágil
diferentes, descreva detalhadamente o método para determinar esta temperatura de transição. E qual dos
dois metais seria utilizado para trabalhar a -10° C e porque?
Respostas (Questão 11):
O ensaio de Charpy é realizado para medir a resistência ao impacto de um material. Neste caso, determinase a temperatura de transição dúctil frágil do material e sua tenacidade ou energia absorvida para uma
determinada temperatura. Conforme gráfico abaixo comparando dois matérias A e B.
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O corpo de prova de dimensões normatizadas é colocado no equipamento e um martelo exerce uma força
constante de impacto sobre o material. Assim, mede-se a energia absorvida para fraturar o corpo de prova
em uma determinada temperatura. Com este ensaio obtém-se a curva da energia absorvida pela temperatura,
sendo possível determinar a temperatura de transição dúctil frágil do material, onde ele deixa de absorver
energia e apresenta fratura frágil. No eixo X tem-se a temperatura e no eixo Y a energia absorvida.
Analisando os dois materiais pode-se concluir que o material A terá grande absorção de energia abaixo de 10°C, sendo indicado para este trabalho.

Questão 12:
Explique o processo de Fluência nos metais.
Respostas (Questão 12):
Fluência é a deformação permanente de um material quando este é submetido a força de cargas
constantes e em função do tempo. Este tipo de deformação é observada em todos os tipos de materiais. Para
os metais ela só é relevante para temperaturas iguais ou superiores a aproximadamente 0,4Tf (Tf =
temperatura absoluta de fusão) do metal em causa.
Os ensaios de fluência consistem em sujeitar o corpo-de-prova cargas e a temperaturas constantes. A
deformação é medida e traçada em função do tempo até ocorrer a fractura do corpo-de-prova. A deformação
é sub-dividida em três etapas:
1. Fluência primária: Nesta etapa inicial do ensaio é aplicada a carga e ocorre uma deformação elástica
instantânea seguida de uma deformação plástica gradualmente menor até se tornar constante devido
ao encruamento do material.
2. Fluência secundária: A velocidade de deformação é constante e é a etapa mais longa.
3. Fluência terciária. O material deforma muito rapidamente até ocorrer ruptura, este aumento da
velocidade de deformação deve se à diminuição da área da secção útil do corpo-de-prova que causa
um aumento da tensão aplicada pois a carga se mantém constante.
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