






























Prova de Engenharia – Processo de Seleção FQMat 2017 

Número de questões: 4 

Pontuação total: 40 pontos 

Questão 01: (10 pontos) 

Um corpo de prova cilíndrico de uma liga de titânio com módulo de elastividade de 108GPa e 

diâmetro inicial de 3,9mm irá sofrer apenas deformações elásticas quando uma força trativa de 

2000N é aplicada. Determine o comprimento do corpo de prova antes do ensaio considerando 

que seu alongamento máximo permitido é de 0,42mm. 

(10 pontos) 

Questão 02: (10 pontos) 

Um corpo de prova com 100 mm de comprimento e um diâmetro de 10mm é deformado sob 

um carregamento de tração de 27500 N. Este material não deve entrar no regime plástico de 

deformação tão pouco apresentar uma redução de diâmetro mais do que 7,5 x 10-3 mm. Dentre 

os materiais listados abaixo, qual deles atenderiam a tal condição? Justifique suas respostas. 

Material Modulo de 
elasticidade (GPa) 

Resistância à 
tração (MPa) 

Coeficiente de 
Poisson 

Alumínio 70 200 0,33 

Bronze 101 300 0,34 

Aço 207 400 0,30 

Titânio 107 650 0,34 

 

(3 pontos) 



 

(3,5 pontos)

(3,5 pontos) 

Questão 03: (10 pontos)  

Um corpo de prova cilíndrico de alumínio com diâmetro de 12,8mm e comprimento inicial de 

50,80 mm é submetido ao ensaio de tração. Utilize os dados de carregamento (N) e alongamento 

(mm) da tabela abaixo e responda as perguntas. 

Carregamento (N) Comprimento (mm) 

0 50,800 

7330 50,851 

15100 50,902 

23100 50,952 

30400 51,003 

34400 51,054 

38400 51,308 

41300 51,816 

44800 52,832 

46200 53,848 

47300 54,864 

47500 55,880 

46100 56,896 

44800 57,658 

42600 58,420 

36400 59,182 

(a) Construa o gráfico tensão versus deformação. (2,5 pontos) 

(b) Determine o módulo de elasticidade. (1,5 pontos) 

(c) Determine a resistência de escoamento em 0,002. (1,5 pontos) 

(d) Determine a resistência à tração da liga. (1,5 pontos) 



(e) Determine a ductilidade em alongamento percentual. (1,5 pontos) 

(f) Determine o módulo de resiliência. (1,5 pontos) 

 

 



Questão 04: (10 pontos)  

Descreva os dois tipos de fratura característicos de materiais isotrópicos e faça um esboço de 

cada seção fraturada após ensaio de tração. Dê exemplo de um material típico para cada fratura 

e faça um esboço do comportamento tensão – deformação sob tração e um mesmo gráfico. 

 Fratura Dúctil: a deformação plástica é contínua até uma redução de área tal em que 

não há mais resistência, rompendo o material. Na fratura dúctil se consome energia na formação 

de discordâncias e outras imperfeições no interior dos cristais. Os materiais dúcteis apresentam 

grandes deformações antes de se romper. Este tipo de ruptura é avisado devido a visível e longa 

estricção do material antes da ruptura. (2 pontos) Exemplos: aço, alumínio, polímero 

termoplástico. (1 ponto) 

 Fratura Frágil: as partes adjacentes do metal são separadas por tensões normais à 

superfície da fratura. A fratura frágil não produz deformação plástica, ela requer menos energia 

que uma fratura dúctil. Estes materiais se deformam muito pouco antes de se romper. Por este 

motivo, as rupturas frágeis são “não avisadas” e podem trazer efeitos catastróficos. (2 pontos) 

Exemplos: cerâmica sinterizada, cimento Portland, polímero termorrígido. (1 ponto) 

(2 pontos) (2 pontos) 

  



Formulação: 

Tensão normal: 

 

Deformação: 

 

Tensão cisalhante: 

 

Lei de Hooke: 

  

 

Coeficiente de Poisson: 

 

 

 

Ductilidade e percentual de redução por 

área: 

 

 

Módulo de resiliência: 

  

 

Dureza Brinell, Vickers e Knoop 

 

Obs. Ressalta-se que a formulação 

fornecida é apenas uma orientação para o 

candidato, não suprime a necessidade do 

conhecimento mais amplo sobre o assunto. 

 

 

 

 


