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Cálculo Diferencial e Integral 

1. Seja r uma reta que passa por (1, -1) e é 

tangente ao gráfico de f(x) = x³ - x. 

Determine r. Esboce a sua resposta. 

2. Resolva a integral   ∫ 𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥
𝜋

0
. Sugestão: 

Utilize integração por partes. 

 

Álgebra Linear 

3. A figura abaixo representa uma viga bi-

apoiada de peso desprezável sob efeito de 

carga axial P. Os valores críticos para 

ocorrência de flambagem são obtidos do 

problema de autovalores Eq. (1), em que {φ} 

são os autovetores (modos de flambagem). 

Determinar as duas cargas de flambagem. EI 

= 1 KNm², L = 1 m. 

 

EI

𝐿
[
4 2
2 4

] {𝜑} = 𝑃 [
2 𝐿 15⁄ −𝐿 30⁄
−𝐿 30⁄ 2 𝐿 15⁄

] {𝜑} (1) 

 

4. Determine os autovalores e autovetores 

associados com a matriz A, dada por: 

𝐴 = (
1 0 1
0 5 0
0 2 −3

) 

 

Mecânica dos Fluidos 

 

5. Uma placa fina é separada de duas placas 

fixas (placas superior e inferior) por líquidos 

de viscosidade 𝜇1 e 𝜇2, respectivamente. As 

distâncias de separação entre as placas ℎ1 e 

ℎ2 não são iguais. A área de contato entre a 

placa móvel (placa intermediária) e o fluido é 

A. Considerando uma distribuição linear de 

velocidade em cada fluido, determine a força 

𝐹 para puxar a placa móvel com velocidade 

𝑉. 

 

Lei de viscosidade de Newton: 𝜏 = 𝜇
𝑑𝑢

𝑑𝑦
 

 

 
 

6. Um medidor venturi mostrado na figura 

abaixo tem uma redução de seção 

cuidadosamente projetada cuja diferença de 

pressão é uma medida de vazão no tubo. 

Assuma um escoamento permanente e 

incompressível e fluido com densidade  . 

Seja m  a densidade do fluido manométrico. 

As seções 1 e 2 tem áreas, respectivamente, 

A1 e A2. 

Determine: 

(a) a razão entre as velocidades na seção 1 e 

na seção 2; 

(b) utilizando o manômetro ilustrado na 

figura, a diferença de pressão entre a seção 1 

e a seção 2; 

(c) A vazão volumétrica Q em termos da 

leitura h do manômetro utilizando a equação 

de Bernoulli. 

 

 

Termodinâmica 



 

7. Um refrigerador operando com coeficiente 

de performance (ou coeficiente de eficácia) 

de 2,0 remove 2,5 kW do compartimento de 

um freezer a 0°C. Determine a potência 

consumida pelo refrigerador, supondo que o 

ambiente esteja a 20°C. Determine também a 

menor potência requerida para um 

refrigerador operar nas mesmas condições. 

 

8. A figura abaixo representa os processos 

termodinâmicos de um ciclo motor de 

pressão limitada (também chamado de ciclo 

Diesel), sendo o fluido de trabalho 

considerado como gás ideal. Identifique, 

pelos pontos numerados na figura, os 

seguintes processos: a) fornecimento de calor 

ao gás; b) rejeição de calor do gás a 

vizinhança; c) trabalho fornecido ao gás e d) 

trabalho realizado pelo gás. 

 
Mecânica dos Sólidos 

9. Uma barra de aço, de comprimento L = 1.5 m 

e secção reta quadrada de lado a= 5 cm, é 

submetida à força axial de tração P=29t. 

Determinar a diminuição de a provocada por 

esse carregamento.  

Dados:  

-módulo de elasticidade do aço E = 210 GPa 

-coeficiente de Poisson do aço  =0.3. 

- obs: 29 t = 29 toneladas  

 

10. Esboce os diagramas de força cortante e 

momento fletor para a viga mostrada na figura 

abaixo. Se a viga tem seção transversal 

retangular, diga em qual posição x e em que 

parte da seção transversal da viga atua a tensão 

máxima de flexão.    

 

Materiais e processos de fabricação 

11. a) Explique o motivo da baixa solubilidade 

do carbono no ferro na fase ferrita.  

b) Para o diagrama ferro carbono ilustrado 

abaixo responda: qual é a fase do ferro na 

temperatura de 1200 °C?

 
 

12.Um fabricante de eixos roscados, que são 

empregados como fusos de transmissão, 

decidiu fabricar as suas peças em um único 

passe de torneamento a fim de reduzir o 

tempo de produção. Assim, optou por alterar 

o processo de usinagem, no qual os fusos 

eram fabricados em 8 passes de torneamento 

com ferramentas de aço rápido, e passou a 

fabricar esses fusos em um único passe, com 

ferramentas de metal duro revestidas. Antes 

dessa alteração na linha de produção, o 

fabricante ficou na dúvida se seria possível 

implementar essa modificação e resolveu 

calcular a potência de corte para saber se os 

tornos da sua fábrica teriam condição de 

atender tal alteração.  



 

O engenheiro de processos, utilizando os 

dados abaixo, calculou a força de corte (Fc) e 

potência de corte (Pc) necessárias para a 

fabricação desse tipo de rosca, que tem perfil 

quadrado com dimensões de 16 mm externo, 

13 mm de diâmetro interno e passo de 2 mm.    

Calcule os valores da força de corte e da 

potência de corte para a operação. 

 

Dinâmica 

 

13. Na Figura a seguir, a barra DC gira 

uniformemente em torno do eixo em D com 

velocidade angular constante  . Determinar a 

velocidade e a aceleração da barra AB que é 

obrigada pelas guias a se mover verticalmente. 

             
 

14. O carro faz uma curva aumentando sua 

velocidade à taxa de  0,5 tv e  m/s2, onde t é 

dado em segundos. Determine os módulos de sua 

velocidade e aceleração ao fim de um 

deslocamento 18s   m. O carro partiu do 

repouso. Despreze o tamanho do carro.  

 

 
Sistemas de controle 

15. Considere o sistema mecânico linear 

representado na figura, onde k é a constante de 

rigidez da mola, c é a constante de 

amortecimento do amortecedor viscoso e m é a 

massa do sistema. 

 
 

A força externa f(t) é a entrada do sistema. O 

deslocamento da massa, x(t), é a saída do sistema 

a partir da sua posição de equilíbrio. Determine: 

a. a equação diferencial de movimento do 

sistema; 

b. a equação de movimento do sistema na 

forma de variáveis de estado;  

c. a equação de saída do sistema; 

d. a função de transferência para este 

sistema. 

 

16. Uma das leis de controle clássicas mais 

utilizadas em situações práticas é a lei 

denominada Proporcional Integral Derivativo ou 

simplesmente PID. Explicar para um sistema 

linear sob atuação dessa lei de controle, qual a 

influência de cada um dos termos desta lei de 

controle na resposta do sistema. 


