PADRÃO DE RESPOSTA DAS QUESTÕES DISCURSIVAS
ENGENHARIA MECÂNICA

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que:
a) aborde pelo menos duas das seguintes consequências:











aumento da emissão de poluentes atmosféricos;
aumento da emissão de gases de efeito estufa (CO2 – dióxido de carbono, CO –
monóxido de carbono, O3 – ozônio);
aumento da poluição visual e sonora;
aumento da temperatura local e global;
aumento do consumo de combustíveis;
aumento de problemas de saúde (cardíaco, respiratório, dermatológico);
aumento da frota de veículos promovendo congestionamentos urbanos;
diminuição de áreas verdes;
desmatamento;






aumento das áreas impermeabilizadas resultando em enchentes, diminuição da
infiltração da água e recarga de lençóis freáticos;
elevação dos custos de manutenção das cidades (metroferrovias, rodovias, tratamento
de água, limpeza da cidade, etc);
necessidade de ampliação de vias trafegáveis;
necessidade de ampliação de áreas de estacionamento.

b) aborde duas das seguintes intervenções:









construção de vias exclusivas para bicicletas (ciclovias e ciclofaixas);
proposição de formas de integração entre o transporte por bicicletas, o metroviário e
os ônibus coletivos, a fim de garantir segurança e conforto em momentos de
adversidades climáticas e relevo acidentado;
pontos de aluguel e/ou empréstimo de bicicleta;
construção de bicicletários;
investimento na segurança pública;
políticas de incentivo ao uso de bicicleta (educação ambiental, qualidade de vida,
saúde, propaganda);
implementação de políticas de crédito e de redução do custo das bicicletas.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que:
a) aborde duas das seguintes causas:














problemas relacionados à educação (baixa escolaridade, evasão escolar, qualidade da
educação, distanciamento entre a escola e a realidade social, tempo de permanência na
escola);
desigualdades socioculturais (gênero, etnia, economia, etc);
desemprego e falta de qualificação profissional;
precariedade da segurança pública;
uso de drogas;
desvalorização da vida humana;
banalização da violência;
sensação de impunidade;
ausência de políticas sociais;
degradação da vida urbana;
desconhecimento e/ou desrespeito aos direitos humanos e constitucionais;
desestruturação familiar;
desvalorização de princípios éticos e morais.

b) mencione dois dos seguintes fatores:






políticas de segurança mais efetivas;
políticas públicas de melhoria das condições socioeconômicas;
maior consciência cidadã e respeito à vida;
melhor distribuição de renda;
melhoria da educação (aumento da escolaridade, redução da evasão escolar, qualidade da
educação, aproximação entre a escola e a realidade social, aumento do tempo de
permanência na escola);







aumento da oferta de emprego e melhoria da qualificação profissional;
medidas preventivas ao uso de drogas;
maior eficácia do sistema judiciário;
revisão da legislação penal;
valorização de princípios éticos, morais e familiares.

Observação: as respostas a esse item devem se pautar na Portaria Inep nº 255, de 02 de junho
de 2014, onde se lê:
Art. 3º No componente de Formação Geral serão considerados os seguintes elementos
integrantes do perfil profissional: atitude ética; comprometimento social; compreensão
de temas que transcendam ao ambiente próprio de sua formação, relevantes para a
realidade social; espírito científico, humanístico e reflexivo; capacidade de análise
crítica e integradora da realidade; e aptidão para socializar conhecimentos em vários
contextos e públicos diferenciados.

PADRÃO DE RESPOSTA
a) O estudante deve:
 Estabelecer os tipos de apoio que julgar pertinentes.
 Construir o diagrama de corpo livre da viga 1-A-B-C-2.
 Determinar as reações de apoio em 1 e 2, utilizando as equações de
equilíbrio estático.
 Construir o diagrama dos momentos fletores, utilizando os valores das
reações obtidas para uma viga bi-apoiada:
M1 = 0
MA = 11250 N x 0,5 m = 5625 N∙m
MB = 11250 N x 1m – 7500 N x 0,5 m = 7500 N∙m
MC = 11250 N x 1,5 m – 7500 N x 1 m – 7500 N x 0,5 m = 5625 N∙m
M2 = 11250 N x 2 m – 7500 N x 1,5 m – 7500 N x 1 m – 7500 N x 0,5 m = 0

b) O estudante deve:
 - estabelecer os tipos de apoio que julgar pertinentes.
 - construir o diagrama de corpo livre da viga 1-A-B-C-2.
 - determinar as reações de apoio em 1 e 2, utilizando as equações de
equilíbrio estático.
 Construir o diagrama dos momentos torçores, utilizando os valores das
reações obtidas para um eixo bi-engastado, Mt = 7500 N x 0.5 m:
Mt = 3750 N∙m

Mt1A = (3750 N∙m x 3)/2 = 5625 N∙m
MtAB = 5625 N∙m – 3750 N∙m = 1875 N∙m
MtBC = 5625 N∙m – 3750 N∙m – 3750 N∙m = – 1875 N∙m
MtC2 = 5625 N∙m – 3750 N∙m – 3750 N∙m – 3750 N∙m = – 5625 N∙m

c) O dimensionamento do perfil quadrado que sustenta os carregamentos de flexão e
torção será definido através dos módulos de resistência a flexão e torção, que
relacionam o momento de inércia e momento de inércia polar da seção em relação
aos respectivos eixos de resistência e as distâncias dos pontos mais solicitados da
seção em relação àqueles eixos.
Calcula-se as tensões máximas devido a flexão e a torção e, com isso, a tensão
máxima combinada. Igualando-se a tensão admissível à expressão para tensão
máxima combinada, pode-se encontrar as dimensões mínimas do perfil,
considerando norma ou critério de resistência adequados.

PADRÃO DE RESPOSTA
a) Para o motor I, o rendimento de Carnot é calculado como segue:

O rendimento do motor I é calculado como:

O motor é teoricamente viável, pois seu rendimento é menor do que sua eficiência de
Carnot.
Para o motor II, o rendimento de Carnot é calculado como segue:

E o rendimento do motor é:

O motor II é teoricamente viável, pois seu rendimento é menor do que sua eficiência
de Carnot.
Portanto os dois motores são teoricamente viáveis, pois seus rendimentos são
menores do que os respectivos rendimentos de Carnot.
b) A melhor escolha é o motor II, pois das duas opções é o que apresenta melhor
rendimento.

PADRÃO DE RESPOSTA
a) O processo de fabricação por conformação mais indicado para a fabricação de
um virabrequim é o forjamento a quente devido aos esforços elevados exigidos
para a deformação do aço do qual ele é feito.
b) O processo de forjamento se caracteriza pela mudança de forma sem perda de
material. O forjamento a quente é o mais indicado para fabricação desse
componente devido ao elevado esforço necessário. As principais etapas do
processo são:
1. Aquecimento acima da temperatura crítica
2. Obtenção da pré-forma por forjamento a quente
3. Etapas de forjamento (prensagem, martelamento, rebatimento, etc)
4. Retirada da matriz
5. Resfriamento
6. Rebarbamento
7. Acabamento

