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QUESTÕES

1. A  soldagem  é  o  mais  importante  processo  de  união  de
metais  utilizado  industrialmente.  Este  método  de  união,
considerando em conjunto com a brasagem, tem importante
aplicação desde a indústria microeletrônica até a fabricação de
navios  e  outras  estruturas.  Dentre  os  vários  processos  de
soldagem aplicados na indústria, conforme AWS, o processo
que produz a coalescência  entre metais  pelo aquecimento  e
fusão destes, com um arco elétrico estabelecido entre a ponta
de um eletrodo revestido consumível e a superfície do metal
de base da junta que está sendo soldada é designado como:

A) SMAW

B) GTAW

C) GMAW

D) FCAW

___________________________________________________

2. Conforme ABNT NBR 10474:2015, a soldagem é método
utilizado  para  unir  materiais  por  meio de  solda.  De acordo
com a referida norma, a solda heterogênea é definida como:

A) solda executada de modo que a composição química do
metal de solda seja próxima à do metal de base

B) solda executada  de modo que a composição química do
metal  de  solda  seja  significativamente  diferente  da
composição do metal de base

C) solda executada de maneira que a sua continuidade seja
interrompida por espaçamentos sem solda

D) depósito  de  solda,  feito  em  condições  que  permitam  a
modificação  estrutural  do  depósito  anterior  e  de  sua  zona
afetada pelo calor

___________________________________________________

3. O processo de soldagem TIG considerado de alta qualidade,
desenvolvido no início dos anos 40 para atender a indústria
aeroespacial, trata-se de um processo que utiliza gás inerte e
um  eletrodo  de  tungstênio  não  consumível,  formando  uma
poça de fusão bem controlada, o que o torna especialmente
adequado  para  soldar  materiais  especiais.  O  processo  de
soldagem TIG é designado pela AWS como:

A) SMAW

B) GTAW

C) ESW

D) PAW

___________________________________________________

4. A composição química de uma solda não é a mesma que a
composição  química  especificada  no  metal  de  adição
depositado,  devido  a  participação  do  metal  de  base  na
constituição da zona fundida. A modificação na composição
química de um metal de adição, causado pela mistura como o
metal  de base ou com o metal  de solda anterior  é  definido
como:

A) Zona Termicamente Afetada

B) Zona de Ligação

C) Zona de Transição

D) Diluição

 

___________________________________________________

5. Os símbolos de soldagem constituem um importante meio
técnico em engenharia para transmitir informações, tais como,
geometria e dimensões do chanfro, comprimento da solda, se a
solda deve ser executada no campo, dentre outras. Conforme
desenho  apresentado  abaixo,  qual  alternativa  apresenta
corretamente a simbologia da referida junta?

 

A) 

B) 
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C) 

D) 

___________________________________________________

6. Para definir qual processo de soldagem você deve utilizar, é
importante conhecer quais as características de cada um, para
encontrar vantagens e desvantagens entre eles. O processo de
soldagem a arco elétrico com eletrodos consumíveis, nos quais
o arco elétrico e a poça de fusão protegidos do ambiente pelos
produtos resultantes da queima de um fluxo que é adicionado
independentemente do eletrodo, é designado pela AWS como:

A) SMAW

B) GTAW

C) SAW

D) FCAW

___________________________________________________

7. Os  consumíveis  de  soldagem  são  todos  os  materiais
empregados na deposição ou proteção da solda, por exemplos,
eletrodos revestidos,  varetas,  arames sólidos, gases e fluxos.
Os metais de adição são agrupados em função da composição
química do metal depositado ou do consumível e do processo
de soldagem, onde a especificação indica os requisitos para os
consumíveis de acordo com seu emprego. Conforme ASME
Sec. II parte C, a especificação referente aos eletrodos de aço
carbono para soldagem manual a arco com eletrodo revestido,
é definida como:

A) SFA/A - 5.2

B) SFA/A - 5.1

C) SFA/A - 5.18

D) SFA/A - 5.20

___________________________________________________

8. A especificação AWS estabelece as condições de testes para
os consumíveis, a serem realizados pelo fabricante a fim de
certificar  que  a  solda  produzida  apresenta  as  propriedades

mecânicas  mínimas exigidas.  Por outro lado, a classificação
refere-se a um consumível, fornecendo valores aproximados
de  algumas  propriedades  mecânicas,  composição  química  e
particularidades  do  revestimento.  Conforme  AWS  A5.1,  o
limite de resistência mínimo do metal  de solda do eletrodo
E7018 corresponde a:

A) 70 lb/pol²

B) 70.000 lb/pol²

C) 700 lb/pol²

D) 7 lb/pol²

___________________________________________________

9. A  soldagem  a  gás  é  todo  processo  que  utiliza  um  gás
consumível combinado com oxigênio para efetuar a união de
matais. A fonte de calor, sendo uma chama, é menos potente
que  o  arco  elétrico,  assim  exigindo  um  tempo  maior  para
aquecimento  da  peça.  São  exemplos  de  gases  utilizados  na
soldagem a gás:

A) argônio e oxigênio

B) nitrogênio e oxigênio

C) acetileno e oxigênio

D) argônio e CO2

___________________________________________________

10. Conforme ABNT NBR 10474:2015, junta é a região onde
duas ou mais peças são unidas por soldagem, podendo ser de
aresta,  de  topo,  de  ângulo  e  sobreposta,  já  o  chanfro  é  a
abertura devidamente preparada, na superfície de uma peça ou
entre  dois  componentes,  para  conter  a  solda.  Observando o
desenho apresentado abaixo, podemos afirmar que:

A) representa uma junta de topo com chanfro em "X".

B) representa uma junta sobreposta com chanfro em duplo "U"

C) representa uma junta em "T" com um chanfro em "U"

D) representa uma junta de topo com chanfro em duplo "U"

___________________________________________________
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GABARITO DA SEÇÃO 
1 A 2 B 3 B 4 D 5 D 
6 C 7 B 8 B 9 C 10 D
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