Gabarito das Questões de Física

Processo seletivo 2021 – FQMAT
Gabarito – Questões de Engenharia
Questão 1 - Resposta:
- Deformação elástica (relação linear entre tensão e deformação) e plástica
(relação não linear entre tensão e deformação).
- A deformação elástica é reversível e é manifestada como pequenas alterações
no espaçamento interatômico e no estiramento das ligações interatômicas pela
força de tração aplicada, seguindo a lei de Hook.
- A deformação plástica e irreversível e é baseado na movimentação de
discordâncias, que ocorre a partir de uma tensão crítica (mínima) que
corresponde ao limite de cisalhamento. Durante a deformação plástica, o número
de discordâncias aumenta drasticamente, e devido às interações dos campos de
deformação ao redor das discordâncias sua movimentação é dificultada e,
portanto, um aumento da deformação requer uma força cada vez maior.
Questão 2 - Resposta:
A relação entre o movimento das discordâncias e o comportamento mecânico
dos metais é importante para a compreensão dos mecanismos de aumento da
resistência. Uma vez que a deformação plástica macroscópica corresponde ao
movimento de grande número de discordâncias, a habilidade de um metal se
deformar plasticamente depende da habilidade das discordâncias se moverem.
- Maneiras de aumento da resistência:
a. Redução do tamanho de grão
Com a redução do tamanho de grão existem mais contornos de grãos atuam
como uma barreira ao movimento das discordâncias, por duas razões: I.)
geralmente os grãos adjacentes possuem orientações cristalográficas diferentes,
portanto as discordâncias deveriam mudar de direção do seu movimento; o que
se torna mais difícil conforme aumenta a diferença na orientação cristalográfica,
e II.) a falta de ordem atômica na região do contorno de grão resulta em uma
descontinuidade dos planos de escorregamento de um grão para o outro.
b. Formação de uma solução sólida
Outra técnica para aumentar a resistência de metais consiste na formação de
ligas com átomos de impurezas que formam ou uma solução sólida
substitucional ou intersticial. Ligas são mais resistentes que os metais puros,
uma vez que os átomos de impurezas impõem deformações de rede sobre os
átomos hospedeiros vizinhos. Assim resultam interações do campo de

deformação da rede entre as discordâncias e esses átomos de impurezas e,
consequentemente, o movimento das discordâncias fica restrito.
c. Encruamento (deformação plástica)
O encruamento é o fenômeno pelo qual um metal se torna mais resistente à
medida que é deformado plasticamente. Esse fenômeno é explicado com base
nas interações entre as discordâncias e os campos de deformação das
discordâncias. A densidade de discordância em um metal aumenta com a
deformação, devido à multiplicação das discordâncias ou a formação de novas
discordâncias. Consequentemente, a distância média de separação entre as
discordâncias diminui. Na média, as interações discordâncias – deformações são
repulsivas. O resultado global é tal que o movimento de uma discordância é
dificultado pela presença das outras. Conforme a densidade das discordâncias
aumenta, essa resistência ao movimento das discordâncias causado pelas demais
se torna mais pronunciada. Assim, a tensão imposta, necessária para deformar
um metal, aumenta com o aumento da deformação plástica.
d. Formação de precipitações, ou adição de inclusões
Nessa técnica criam-se precipitados muito finos através de um tratamento
térmico adequado de uma segunda fase dentro dos grãos do metal. Esses
precipitados atuam como obstáculos para a movimentação das discordâncias,
resultando assim em um aumento da resistência do metal.

Questão 3 - Resposta:
Consideramos primeiro a equação da tensão:
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e, portanto:

Nesse caso específico considerando o fator de segurança 4, a tensão permitida é
¼ do limite de escoamento do material e considerando ainda que temos duas
barras cilíndricas, temos:
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Questão 4 - Resposta:
Considerando
(

e

)

→

)

obtemos:
(

)

Resolvendo para d0 obtemos:
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