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  LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir este caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém três questões
discursivas.

2. O Caderno de Respostas será distribuído assim que a prova for iniciada. Ele é personalizado e não
será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados
estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.

3.  Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às
instruções e à transcrição para o caderno de respostas.

4. Iniciada a Prova Teórico-Prática, com caráter discursivo, você só poderá retirar-se de seu local de
prova, sala e prédio, decorridas duas horas de seu início e somente será permitido levar o Caderno de
Questões após três horas  desse início, desde que permaneça na sala até esse momento. É
terminantemente vedado sair da sala de realização da prova, com quaisquer anotações, antes desse
horário.

5.
 Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados
somente após a entrega do material, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor 
suas respectivas assinaturas.

6. AO TERMINAR, DEVOLVA O CADERNO DE RESPOSTAS AO APLICADOR DE PROVA.



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM
EDUCAÇÃO DA UFG/2017

ENGENHEIRO/ÁREA: MECÂNICA

____Questão 01_______________________________________________________________

Suponha que você, engenheiro mecânico, foi recém-contratado por uma empresa para atuar na
gestão  da  manutenção  de  máquinas  e  de  equipamentos.  Nessa  empresa,  existe  um  poço
artesiano de cento e vinte metros de profundidade, no qual está instalada uma bomba rotativa
submersa de doze estágios, trifásica. Essa bomba está em operação há mais de dois anos e não
há histórico de falhas quanto ao seu funcionamento. 
Com base nos conhecimentos pertinentes que tipo de manutenção deve ser dispensada para
essa bomba e por quê?

(20 pontos)

____Questão 02_______________________________________________________________

Um aparelho de ar-condicionado split foi instalado em uma sala de aula, seguindo as instruções
do  fabricante.  Esse  aparelho  está  em uso há mais  de três  anos.  Nesse período,  ele  nunca
apresentou defeito. Nas últimas semanas, acerca desse este aparelho, foi relatado que: 1) a sala
de  aula  está  pouco  refrigerada,  2)  o  compressor  está  sendo  desativado  pela  unidade
evaporadora poucos minutos após ser posto em funcionamento e 3) está ocorrendo formação de
gelo na unidade evaporadora. 
Com base nos conhecimentos de refrigeração, identifique duas possíveis causas para as falhas
apresentadas e as respectivas soluções.

(20 pontos)
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____Questão 03_______________________________________________________________

No Brasil, a fabricação de reboques para carros de passeio ainda é uma atividade com pouca
regulamentação,  sequer  é  exigida  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  ART,  o  que  pode
explicar o grande número de falhas que esses veículos apresentam. Para reduzir  o custo de
fabricação,  é comum o uso de pontas de eixo  veicular,  adaptadas para serem soldadas nas
extremidades do tubo de aço para construção do eixo da suspensão. As figuras a seguir mostram
os elementos da suspensão de um reboque.

Figura 1: Eixo com as molas Figura 2: Suspensão presa ao chassi.

Figura 3: Ponta de eixo adaptada e cubo de roda.

Disponível em: <http://carretasgarra.com.br >. Acesso em: 2 mar. 2017.

Uma falha de alto índice de incidência é a ruptura da ponta de eixo e, consequentemente, a
separação  da  roda  do  reboque.  Essa  falha,  em  especial,  é  muito  grave  e  coloca  em risco
pedestres, condutores de outros veículos e o próprio veículo trator.
Com base nos conhecimentos de engenharia, cite duas possíveis causas para essa falha e suas
respectivas soluções.

(20 pontos)
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