Questões de prova
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PRODUZIDO POR AÊNDEL
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É uma medida de largura à esquerda ou à
direita da linha central e paralela à mesma:
•

A)Estação de fuselagem

•

B)Linha de alheta

•

C)Linha d'água

•

D)Estação de aileron

Qual tipo de flape forma o
bordo de fuga da asa quando
recolhido?
•

A) flape vertical simples

•

Carregando…
B) flape deslizante

•

C) flape simples

•

D) flapes “Fowler”

Para os parafusos para aeronaves com série de filetes finos
destinados ao uso geral em aeronaves e motores:
•

NC

•

NF

•

NAS

•

MS
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Qual membro estrutural em uma fuselagem semimonocoque responsável por suportar as cargas
primárias de flexão:
•

A) Longarina

•

Carregando…
B) Nervura

•

C) Vigas de reforço

•

D) Caverna

É um dispositivo usado nos sistemas de cabo de
controle para o ajuste da tensão do cabo e possui rosca
esquerda interna em uma das extremidades e rosca
direita, também interna, na outra extremidade.
•

A) Tensiômetro

•

B) Esticador

•

C) Quadrante

•

D) Tubo de torque

Para esticar o tecido de revestimento, e
fazê-lo hermético e à prova d água,
pintamos ou pulverizamos o tecido com:
•

A) Base de Cromato de Zinco

•

B) Laca de Nitrocelulose

•

C) Dope

•

D) Tolueno

Sob certas condições atmosféricas
desfavoráveis, como a alta umidade,
uma camada recente de dope tende a
ficar?

•

A) com bolhas “blister”

•

B) com descamação

•

C) com escorrimento

•

D) com esbranquiçamento

Fluído hidráulico processado do petróleo. Ele
tem odor similar óleo penetrante e
pigmentação vermelha
Fluido hidráulico à base
de vegetal (MIL-H-7644)
•

Fluído hidráulico à base
Mineral (MIL-H-5606)
•

Fluído à base de é
Ester fosfato (SKYDROL)
•

•

Fluído hidráulico sintético

É um sistema de duas embalagens que
consiste de uma resina e um conversor, que
devem ser misturados em uma proporção
definida antes da aplicação.
•

Laca de nitrocelulose

•

Epóxi

•

Tinta fluorescente

•

Esmalte

No método de pulverização a pistola, é
imprescindível que tomemos certos
cuidados, EXCETO :
A) A pistola deve ser mantida de
6 a 10 polegadas distante da superfície
•

Carregando…

B) A pistola deve ser ajustada
para dar uma forma do tipo em
leque.
•

C) É importante que a pistola
seja mantida em ângulo reto com
•

O que é usado para determinar a quantidade
de tensão de um cabo de comando?
•

Esticador

•

Punção de teste

•

Tensiômetro

•

Regulador de tensão

Moldagem de metais maleáveis,
através do uso de martelos:
•

A) Amolgamento

•

B) Golpeamento

•

C) Estiramento

•

D) Flangeamento

Em geral como são detectados os danos por
corrosão em alumínio são ?
•

A) pelos depósitos de cristais

brancos que se formam ao redor
de rebites soltos
B) pelos depósitos de cristais
verdes que se acumulam nas
extremidades da chapa
•

C) pelo aspecto áspero nas
extremidades da chapa
•

A limpeza geral do radome é feita com sabão neutro
e água. Quando for necessário usar um solvente
para remover óleos e graxas de radomes, usa-se um
tecido limpo embebido em
•

A)Acetona

•

B) Álcool Isopropílico

•

C) Metil-Etil-Cetona.

•

D) Benzeno

Fluido hidráulico que é composto essencialmente de
óleo de mamona e álcool. Ele tem um odor alcoólico
penetrante e geralmente pigmentado em azul
•

Fluido hidráulico à base de vegetal

(MIL-H-7644)
Fluído hidráulico à base mineral
(MIL-H-5606)
•

Fluído à base de éster fosfato
(SKYDROL)
•

•

Fluído hidráulico sintético

Qual selo usar utilizando fluido hidráulico à
base de vegetal (MIL-H-7644)
•

Selos de borracha sintética

•

Selos de borracha natural

•

Selos de TEFLON

•

Selos de buna-N

Feito de arame de aço cobreado, incrustado em borracha e coberto
com tecido, ancoram as lonas da carcaça e proporcionam
superfícies firmes para montagem na roda.
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•

Talão
Cobre talão

•

Carcaça

•

Costado

•

Talões
Feitos de arame de aço cobreado,
incrustado em borracha e cobertos com tecido,
os talões ancoram as lonas da carcaça e
proporcionam superfícies firmes para
montagem na roda.
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Como são medidas as tubulações de
metal?
•

•

Pelo diâmetro externo, sendo
indicadas em 16 avos de polegada.

CAPÍTULO 5
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Pelo diâmetro interno, sendo
indicadas em 16 avos de polegada.

•

Pelo comprimento total, sendo
indicadas em 16 avos de polegada.

•

Pelo raio interno do tubo, sendo
indicadas em 16 avos de polegada.
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Com quantos pontos são feitas as chaves colar
que podem ser usadas em lugares onde o
deslocamento é de 15°
•

10 pontos

•

6 pontos

•

5 pontos

•

12 pontos

Capítulo 12 BÁSICO
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De que são feitas a lâmina de
um arco de serra?

Capítulo 12
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•

Aço inoxidável ou aço níquel

•

Alumínio

•

Aço de alto teor ou aço tungstênio

•

Aço molibdênio ou aço níquel

Quais são as partes móveis de
um micrômetro
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•

Bainha e haste

•

Haste e tambor

•

Tambor e bainha

•

Arco e encosto

Quais são as classes gerais em que
os acabamentos da aeronave são
separados?
○

Interna, Externa e Proteção

○

Pintura, Aparência e Decoração

○

Aparência, Decoração e Proteção

○

Aparências, Conforto e Interna

•

Qual selo usar utilizando fluido
hidráulico à base de mineral (MIL-H5606)
Selos de borracha sintética

•

Selos de borracha natural

•

Selos de TEFLON

•

Selos de buna-N

Em algumas instalações hidráulicas especiais
de alta pressão (3.000 p.s.i.), são usadas algumas dessas
tubulações, EXCETO:

•

Aço resistente à corrosão

•

As recozidas

•

As de liga de alumínio puro
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•

As de 1/4 de dureza.

As tubulações flexíveis são usadas nos sistemas de tubos, para
conectar partes móveis com partes estacionárias, e tem a
medida determinada:
•

Pelo diâmetro interno, sendo indicadas
em 16 avos de polegada.

•

Pelo diâmetro externo, sendo indicadas
em 16 avos de polegada.

•

Depende do material.

•

Pelo raio externo, sendo indicadas em
16 avos de polegada.
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Que dispositivo é usado para verificação das
superfícies de um tecido?
•

A) tensiômetro

•

B) pulverizador

•

C) punção de teste

•

D) pêndolo de verificação

Para os parafusos para aeronaves com série de filetes
grossos destinados ao uso em metais:

•

NC

•

NF

•

NAS

•

MS
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Com o sistema de controle do combustível em operação ou
na posição "ON", quem direciona a alta pressão de
combustível para a válvula de pressurização e “DUMP” do
motor?
•

Válvula lançadeira

•

Válvula piloto

•

Válvula unidirecional

•

Válvula aceleradora

CAPÍTULO 3
SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL DO
MOTOR E MEDIÇÃO DO
COMBUSTÍVEL

Carregando…
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A cabeça de um parafuso Clevis é redonda e possue ranhuras, para receber uma
chave de fenda comum ou para receber uma chave em cruz.
Ele é usado:

•

Em lugares onde não se faz
necessário um formato
aerodinâmico

•

Somente em lugares onde
ocorrem cargas de
cisalhamento e nunca de
tensão
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•

Em lugares que ocorrem
cargas de torção e forte
tensão

A chave de fenda é feita apenas para uma
finalidade, apertar e afrouxar parafusos e
pode ser classificada:
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•

Pelo cabo, haste e fenda

•

Fenda, Reed and Prince e Phillips

•

Haste, formato e largura da fenda

•

Tipo, formato e comprimento da haste

Chaves de fenda
A chave de fenda pode ser
classificada pelo seu formato, tipo
e comprimento da haste. Elas
são feitas apenas para uma
finalidade, apertar e afrouxar
parafusos.
12-1

Como se define a viscosidade de um
líquido.
•

Facilidade para o escorrimento

•

Resistência interna ao escoamento

•

Pelo seu grau de fusão e ebulição

Pela dificuldade externa ao
escorrimento
•

Tanto a arruela freno AN935 quanto a AN936, são usadas com parafusos de máquina
ou parafusos de aviação, onde as porcas autofreno ou castelada não devem ser
instaladas.
A ação de mola da arruela freno (AN935):
•

Ajuda a remoção do parafuso, forçando o
mesmo para cima pela pressão da mola

•

Proporciona fricção suficiente para evitar o
afrouxamento da porca, devido a vibração.

•

Resulta em uma superfície plana de apoio e
atua como um calço.

•

Regula a distância entre o conjunto porca e
parafuso, evitando danos ao material.
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Ferramenta utilizada exclusivamente
para executar furos nos materiais
•

Punção

•

Serra tico-tico

•

Broca

CAPÍTULO 12
FERRAMENTAS MANUAIS E DE
MEDIÇÃO
broca é uma ferramenta pontiaguda que é
girada para executar furos nos materiais.
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•

Pregos

É a borda externa do talão, que
se ajusta ao flange da roda.
•

Calcanhar do talão

•

Linha do talão

•

Costado

•

Cobre-talão

CAPÍTULO 9
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Calcanhar do talão
É a borda externa do talão, que se ajusta
ao flange da roda.

9-38

Usamos sempre quando tivermos que bater
em um formão ou goiva.
•

Martelo bola

•

Socador de borracha

•

Macete de madeira

•

Martelo de pena cruzada
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O macete é uma ferramenta semelhante
ao martelo com a cabeça feita de madeira
(Nogueira), couro cru ou borracha. Ele é
manejado para formar partes delgadas de metal
sem deixar mossas. Usamos sempre um macete
de madeira quando tivermos que bater em um
formão ou goiva.
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Em um circuito com dois geradores de CC, um de 12volts
e o outro de 7,5volts ligados em série, qual será a tensão
total fornecida a este circuito?
•

12 volts

•

17,5 volts

•

4,61 volts

•

19,5 volts

Qualquer fonte de energia ligada
Em série uma com a outra suas tensões
São somadas!
Não se esqueça

É usado mais do que qualquer outro na rebitagem de estruturas de liga de alumínio, é
muito procurado por estar pronto para o uso, quando recebido não necessitando tratamento
à quente ou recozimento. Ele também tem uma alta resistência à corrosão.

•

O rebite 2017-T, conhecido como o rebite
POP.

•

O rebite estrutural pull- thru semelhante
ao MS21470

•

Rebites de auto-cravação semelhante ao
MS20470 ou cabeça universal.

•

O rebite 2117-T, conhecido como o rebite
de campo (field rivet)
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É um alicate ajustável, com o eixo deslizante e os
mordentes em ângulo com os punhos.
•
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Alicate bico de pato

•

Alicate Universal

•

Alicate de Pressão

Os alicates gasistas, bico de papagaio
ou para bomba de água, são alicates ajustáveis,
com o eixo deslizante e os mordentes em
ângulo com os punhos.

12-3

•

Alicate bico de papagaio

Eles são aproximadamente três vezes mais resistentes do que os rebites
sólidos,.são essencialmente parafusos sem rosca. Ele é um pino com cabeça em
uma das pontas e, na outra ponta, um encaixe abaulado em toda a
circunferência. Um colar de metal é estampado no encaixe abaulado, efetuando
uma firme e forte fixação

•

Rebites Pull-Thru

•

Parafusos de Olhal

•

Rebites Cherry-Lock

CAPÍTULO 6
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•

Rebites Hi-Shear

Faz controle principal do sistema de pressurização e é
colocada em uma parte pressurizada da fuselagem,
normalmente na parte inferior dos compartimentos.
CAPÍTULO 14
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•

Válvula de saída de fluxo.

•

Válvula de alívio

•

Diafragma de equalização

•

Válvula de calibração

VÁLVULAS DE PRESSURIZAÇÃO
O controle principal do sistema de
pressurização é a válvula de saída de fluxo.
Essa válvula é colocada em uma parte
pressurizada da fuselagem, normalmente na
parte inferior dos compartimentos.

14-12

Qual selo usar utilizando fluido
hidráulico SKYDROL
•

Selos de buna-s

•

Selos de butyl

•

Selos de TEFLON

•

Selos de buna-N

CAPÍTULO 6
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É usado para remover pinos, rebites danificados e
parafusos que algumas vezes ficam presos em
orifícios.
•
•

Punção vazador
Punção cônico

Punção de pinos
(tocapinos)
•

•

Barra extratora
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O punção extrator, que também é chamado de
punção cônico, é usado para extrair rebites
danificados, pinos e parafusos que algumas
vezes ficam presos em orifícios.

12-4

É importante saber os valores das
cores de um resistor em especial a
prata e a ouro, então vamos decorar:

10%
1%

Se estiver na
terceira faixa
Eles servem como
multiplicadores

Lembre-se

A força necessária para acionar o sistema de ciclo de ar é
derivada inteiramente do ar comprimido do
CAPÍTULO 14
SISTEMA DE AR CONDICIONADO E
PRESSURIZAÇÃO
A força necessária para acionar o sistema
de ciclo de ar é derivada inteiramente do ar
comprimido do supercarregador da cabine.
•

Do último estágio do compressor
14-29

•

Do supercarregador da cabine.

•

Do primeiro estágio do compressor

•

Do tubo de bourdon instalado na cabine

Vamos estudar!
•

Em uma ligação em SÉRIE a tensão(volts) é somada! Já
para ligações em PARALELO a tensão permanece
inalterada. Veja o exemplo:

Qual a porcentagem mínima em que uma chave de fenda
comum deve preencher a fenda do parafuso.
•

80%

•

65%

•

75%

•

70%

CAPÍTULO 12
FERRAMENTAS MANUAIS E DE
MEDIÇÃO
Uma chave de fenda comum deve preencher
pelo menos 75% da fenda do parafuso. Se a
chave de fenda for de tamanho incorreto,
cortará e deixará rebarbas na fenda do parafuso,
inutilizando-o.
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Qual a tensão medida em um voltímetro em um
circuito com 4 pilhas de 1,5 volts cada, ligadas em
paralelo e um outro circuito com outras 4 pilhas de
1,5v ligadas em série?
•

1,5 volts e 6 volts

•

1,5 volts e 3 volts

•

6 volts e 1,5 volts

•

3 volts e 6 volts
8-10

Qual a tensão medida em um voltímetro em um circuito
com 4 pilhas de 1,5 volts cada, ligadas em série, e ligadas
em paralelo com outro circuito com outras 4 pilhas de
1,5v ligadas em série?
•

12volts

•

7,5 volts
6volts

•

3 volts

•

6 volts

O ângulo no qual a ponta da broca é afiada é chamado
de ângulo da ponta da broca.
Nas brocas padrão, usadas para cortar aço e
ferro fundido, o ângulo a partir do eixo da broca. deverá ser
de?
•

105 º

•

110º

•

59º

•

65º
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O ângulo no qual a ponta da broca é
afiada é chamado de ângulo da ponta da broca.
Nas brocas padrão, usadas para cortar aço e
ferro fundido, o ângulo deverá ser de 59º a
partir do eixo da broca. Para furações rápidas
em materiais macios, deve-se usar ângulos
afiados
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Qual a finalidade da válvula
unidirecional?
permitir o fluxo para todos
os componentes do sistema
•

permitir o fluxo somente
para o sistema primário de
pressão hidráulica
•

•

permitir o fluxo para somente

Qual válvula é responsável de evitar uma sobre
pressão no sistema hidráulico, protegendo as peças
internas de um sistema?
Válvula reguladora
de pressão
•

•

Válvula by pass

•

Válvula de alívio

•

Válvula de lançadeira

8-9

Cada grupo de garrafas de CO2 tem um disco vermelho, indicador de
descarga térmica de segurança que será rompido quando a pressão
e/ou temperatura atingir ou ultrapassar respectivamente

•

2.650 hPa 74º k

•

2.650 p.s.i. 74 º F

•

1.850 p.s.i. 120 cº

•

2.650 p.s.i. 74 cº

CAPITULO 10
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Quanto mede cada parte da escala vernier de
um paquímetro
•

7/16’’
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•

¼’’

•

1/128’’

•

1/16’’

para a escala em frações de polegada a
graduação Vernier tem o comprimento de 7/16
de polegada, divididos em oito partes iguais
(cada parte corresponde a 1/128 da polegada).
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É realizada através do aquecimento das pontas ou bordas das peças
de metal até o ponto de fusão com uma chama de alta temperatura
é a soldagem?
•
•
•
•

Arco Voltaico;
Resistência elétrica;
A gás;
N.D.A.;

CAPÍTULO 6
SOLDAGEM DE AERONAVES
Soldagem a gás
É realizada através do aquecimento das
pontas ou bordas das peças de metal até o ponto
de fusão com uma chama de alta temperatura.
Essa chama é produzida por um maçarico
queimando um gás especial, como o acetileno
ou o hidrogênio, junto com oxigênio. Os
metais, quando fundidos, fluem juntos para
formar a união sem a aplicação de pressão
mecânica ou sopro.
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O acetileno não existe livre na atmosfera, pois tem que ser
fabricado através de?
•
•
•
•

CAPÍTULO 6
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Oxigênio e carbureto
de cálcio;
do oxigênio, o acetileno não
Água e Carbureto de Distintamente
existe livre na atmosfera, pois tem que ser
fabricado. O processo não é difícil, nem
Cálcio;
dispendioso. O carbureto de cálcio reage com a
Nitrogênio e Carburetoágua para produzir o acetileno.
de Cálcio;
Hidrogênio e
Carbureto de Cálcio;
6-2

Os maçaricos podem ser divididos em duas classes:

•
•
•
•

Pressão injetora e
Injetor;
Injetor e Leque;
Injetor e Balanceador;
Injetor e pressão
Balanceada;

CAPÍTULO 6
SOLDAGEM DE AERONAVES
Os maçaricos podem ser divididos em
duas classes: (1) Tipo Injetor e (2) Tipo
Pressão-Balanceada.
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A cor da chama de oxiacetileno tem a cor?

•

Branco azulado;
Amarelado;
Azulado;

•

Vermelha;

•
•

CAPÍTULO 6
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Quando a válvula de oxigênio é aberta, a chama
de acetileno diminui e os gases misturados
queimam em contato com a face do bico. A cor
da chama muda para branco-azulado e forma
um cone interno brilhante envolto por um
envelope de chama externo.
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Quais são os 3 tipos de soldagem Welding (oxiacetileno)

•
•
•
•

CAPÍTULO 6
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Carburente, oxidante e
dupla;
Há 3 tipos de chamas geralmente usadas
Oxidante, Dupla e
nas soldagens. Elas são conhecidas como:
neutra, redutora ou carburante, e oxidante.
Neutra;
Neutra, carburante e
oxidante;
Neutra, redutora e
dupla;
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Desde que os compressores forneçam um fluxo constante de entrada de ar para a
área pressurizada, qual é o elemento mais importante no sistema de
pressurização?

•
•

•
•

Bomba hidráulica
principal;
Supercarregador da
Cabine;
Válvula de alívio;
Válvula de fluxo de
saída;

CAPÍTULO 6
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O ar é liberado da fuselagem por um
dispositivo chamado válvula de fluxo de saída.
Desde que os compressores forneçam um fluxo
constante de entrada de ar para a área
pressurizada, a válvula de fluxo de saída, pela
regulagem da saída de ar, é o elemento mais
importante no sistema de pressurização.
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A mistura de gases comumente chamada ar, mas tecnicamente denominada
atmosfera é composta principalmente de nitrogênio e oxigênio, existindo ainda
outros gases importantes, tais como dióxido de
carbono, vapor d'água e ozônio. Qual é a respectiva porcentagem da quantidade
de cada gás em relação à mistura total?
•

•

•
•

78%oxigênio,
21%nitrogênio e 1% outros
gases;
78% outros gases, 21%
oxigênio e 1% nitrogênio;

CAPÍTULO 14
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78% Nitrogênio, 21%
oxigênio e 1% outros gases;
68% nitrogênio, 21%
oxigênio e 1% outros gases;
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A propriedade de um condutor de eletricidade que limita o fluxo de
corrente elétrica é chamada de?
•
•
•
•

Fluxo;
Corrente;
Resistência;
Deriva;

CAPÍTULO 8
ELETRICIDADE BÁSICA

A propriedade de um condutor de eletricidade
que limita ou restringe o fluxo de corrente
elétrica é chamada de resistência.

8-7

O principal instrumento associado ao supercarregador é um?
•
•
•
•

medidor de fluxo de ar;
Válvula de pressão
diferencial;
Indicador de pressão;
Válvula de saída de Fluxo;

CAPÍTULO 14
SISTEMA DE AR CONDICIONADO E
PRESSURIZAÇÃO
O principal instrumento associado ao
supercarregador é um medidor de fluxo de
ar.Este instrumento normalmente mede a
pressão diferencial entre a entrada e a saída do
supercarregador. Em alguns casos existem dois
ponteiros para indicar as pressões de entrada e
saída na mesma escala.

14-11

Qual é o gás refrigerante usado no sistema de refrigeração?
•
•
•
•

Nitrogênio;
Freon 1;
Butano;
Freon 114;

CAPÍTULO 14
SISTEMA DE AR CONDICIONADO E
PRESSURIZAÇÃO
O refrigerante usado no sistema é o Freon
114. Óleo lubrificante é adicionado ao Freon
cada vez que a unidade de refrigeração é
carregada, para proporcionar a lubrificação dos
rolamentos do compressor.

14-48

Qual são os três tipos mais comuns de chaves de torque ou
torquímetro?
•
•
•
•

CAPÍTULO 12
Barra rígida, estrutura e de
FERRAMENTAS MANUAIS E DE
catraca;
MEDIÇÃO
Barra, estrutura flexível e de
Os três tipos mais comuns de chaves de torque
catraca;
ou torquímetro são: Barra flexível, estrutura
Barra flexível, estrutura e de rígida e o de catraca.
catraca;
Barra flexível, estrutura
rígida e de catraca;

12-6

É um tipo especial de circuito elétrico, elaborado para irradiar e
receber energia eletromagnética.
•
•
•
•

Receptor eletromagnético;
gerador;
Antena;
Radar;

CAPÍTULO 13
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E
NAVEGAÇÃO
Uma antena é um tipo especial de circuito
elétrico, elaborado para irradiar e receber
energia eletromagnética.

13-3

Desempenha função dupla de motor e gerador, transformando a
voltagem muito mais baixa do sistema elétrico da aeronave,
numa voltagem relativamente elevada.
•
•
•
•

Magneto;
gerador;
Inversor universal;
Dinamotor;

CAPÍTULO 13
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E
NAVEGAÇÃO
O dinamotor desempenha função dupla de
motor e gerador, transformando a voltagem
muito mais baixa do sistema elétrico da
aeronave, numa voltagem relativamente
elevada.

13-4

Em que faixa de frequência operam os equipamentos de
comunicações VHF na aeronave?
•
•
•
•

107 MHz a 135,95 MHz;
108 Hz a 135,95 KHz;
108 MHz a 135,95 MHz;
108 HZ a 135,95 Hz;

CAPÍTULO 13
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E
NAVEGAÇÃO
Os equipamentos de comunicações VHF nas
aeronaves operam na faixa de frequência
compreendida entre 108,0 MHz e 135,95 MHz.

13-5

O sistema de pouso por instrumento é constituído por?
•
•
•
•

CAPÍTULO 13
Localizer, Glide Slope e
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E
Marker Beacons;
NAVEGAÇÃO
VOR, DME e ADF;
O sistema completo é constituído por um
Marker Beacons. Localizer etransmissor localizador da pista
(LOCALIZER), um transmissor de ângulo de
VOR;
descida (GLIDE SLOPE) e feixes balizadores
Localizer, DME e Glide
(MARKER BEACONS) para detecção de
posição.
Slope;

13-9

É utilizado em conjunto com o radar de observação de terra,
com a finalidade de fornecer uma identificação positiva da
aeronave na tela de radar do controlador.
•
•
•
•

ADF;
ATC;
ATT;
ADF;

CAPÍTULO 13
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E
NAVEGAÇÃO
O sistema ATC, também conhecido como
“TRANSPONDER’, é utilizado em conjunto
com o radar de observação de terra, com a
finalidade de fornecer uma identificação
positiva da aeronave na tela de radar do
controlador.

13-14

É um transmissor que emite um sinal de alarme nas frequências
de emergência civil ou militar.
•
•
•
•

DME;
ADF;
ALT;
ELT;

CAPÍTULO 13
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E
NAVEGAÇÃO
O transmissor localizador de emergência (ELT)
é um transmissor que emite um sinal de alarme
nas frequências de emergência civil ou militar.

13-18

Um conjunto de luzes de posição consiste de:
•
•
•
•

CAPÍTULO 11
Verde, branca e azul;
SISTEMAS ELÉTRICOS
Âmbar, azul e branca;
Vermelho. Âmbar e Branco;
Um conjunto de luzes de posição consiste de
Branca, vermelho e Verde; uma luz vermelha, uma verde e uma branca. As
luzes de posição são, às vezes,
chamadas de "luzes de navegação". Em muitos
aviões, cada unidade de luz contém uma única
lâmpada instalada sobre a superfície do avião.

11-26

É um monofilamento muito macio, fabricado pela condensação da fibra
polyester em “dimethyl terephthalate” e etileno glicol. Casualmente o
estilo padrão e peso do tipo são utilizados para uso na cobertura de
aeronaves
•
•
•
•

Tecido de Linho;
Tecido de Dracon;
Tecidos de Algodão;
Tecido de Fibra de Vidro;

CAPÍTULO 3
ENTELAGEM

O Dacron é um monofilamento muito macio,
fabricado pela condensação da fibra polyester
em “dimethyl terephthalate” e etileno glicol.
Casualmente o estilo padrão e peso do tipo
Dacron são utilizados para uso na cobertura de
aeronaves.

3-3

É uma fita de acabamento, colada com dope sobre cada nervura ou junção
ponteada, para prover fino acabamento, alinhamento e uma boa aparência
final.
•
•
•
•

Fita de reforço;
Fita de acabamento;
Fita de Superfície;
Fita de Costura;

CAPÍTULO 3
ENTELAGEM

A fita de superfície é uma fita de acabamento,
colada com dope sobre cada nervura ou junção
ponteada, para prover fino acabamento,
alinhamento e uma boa aparência final.

3-4

São usados para fixar os tecidos nas nervuras.
•
•
•
•

Prendedores especiais;
Linha de Costura;
Emendas costuras;
Cordéis;

CAPÍTULO 3
ENTELAGEM

Os cordéis são usados para fixar os tecidosnas
nervuras.

3-5

Cada vez que o cordel envolver a nervura,
será dado um nó, e o próximo ponto será
feito a uma especificada distância.
•
•
•
•

Envelope;
Amarração;
Tiras anti-rasgo;
Lardagem;

CAPÍTULO 3
ENTELAGEM

Cada vez que o cordel envolver a nervura,
será dado um nó, e o próximo ponto será
feito a uma especificada distância. Essa
amarração é chamada “lardagem”.

3-10

É usado para reduzir corantes pastosos, tais como o preto fosco
para pintura de letras e cores de insígnias, para a consistência
adequada.
•
•
•
•

Laca de nitrocelulose;
Terebitina;
Óleo de Linhaça;
Essência mineral volátil;

CAPÍTULO 4
PINTURA E ACABAMENTO

O óleo de linhaça é usado para reduzir
corantes pastosos, tais como o preto fosco para
pintura de letras e cores de insígnias, para a
consistência adequada.

4-3

É um dos problemas que mais surge, e aparece como uma "névoa" ou
"floração” da película de tinta. Ela é mais comum com os materiais à base
de celulose que os sintéticos.
•
•
•
•

Aspereza;
Aderência Fraca;
Mancha;
Salpicos;

CAPÍTULO 4
PINTURA E ACABAMENTO

A mancha é um dos problemas que mais
surge, e aparece como uma "névoa" ou
"floração” da película de tinta. Ela é mais
comum com os materiais à base de celulose que
os sintéticos.

4-16

Os motores radiais consistem de uma carreira ou carreiras de cilindros
dispostos ao redor de um cárter central. O número de cilindros que
compõem uma carreira pode ser?
•
•
•
•

Três, sete ou nove;
Três, seis, nove ou doze;
Três, cinco, sete ou nove;
Cinco, sete ou nove;

CAPÍTULO 1
TEORIA DA CONSTRUÇÃO DE
MOTORES
Os motores radiais consistem de uma carreira
ou carreiras de cilindros dispostos ao redor de
um cárter central. Esse tipo de
motor demonstrou ser muito rijo e digno de
confiança. O número de cilindros que
compõem uma carreira pode ser três, cinco,
sete ou nove.

1-5

Motores alternativos podem ser classificados de acordo com a montagem
dos cilindros com relação ao eixo de manivelas que são:
•
•
•
•

Em linha, em V, radial e
opostos;
Radial, reto, angular e axial;
Em V, radial e horizontal e
opostos;
Em linha, em I, radial e
opostos;

CAPÍTULO 1
TEORIA DA CONSTRUÇÃO DE
MOTORES
Muitos tipos de motores alternativos já
foram projetados. Contudo, fabricantes têm
desenvolvido alguns projetos que são
geralmente mais utilizados que outros e são,
portanto, reconhecidos como convencionais.
Motores alternativos podem ser classificados
de acordo com a montagem dos cilindros com
relação ao eixo de manivelas (em linha, em V,
radial e opostos) ou de acordo com método de
refrigeração (a líquido ou a ar).

1-4
1-5

Muito embora não façam parte do eixo de manivelas, contrapesos e
amortecedores são geralmente ligados a ele para reduzir as vibrações do
motor. É suportado por um rolamento principal que gira dentro dele quem
é ele?
•
•
•
•

Moente;
Braço;
Biela;
Munhão;

CAPÍTULO 1
TEORIA DA CONSTRUÇÃO DE
MOTORES
Muito embora não façam parte do eixo de
manivelas, contrapesos e amortecedores são
geralmente ligados a ele para reduzir as
vibrações do motor. O munhão é suportado por
um rolamento principal que gira dentro dele.

Carregando…

1-11

Quais são as classes dos conectores?
•
•
•
•

Classes A, B, C, D, E;
Classes A, B, C, D, F;
Classes A, B, C, D, G;
Classes A, B, C, D, K;

CAPÍTULO 4
SIST. DE IGNIÇÃO E ELÉTRICO

As classes A, B, C, D e K.

4-81

Qual Classe de conector é feito de Aço.
•
•
•
•

D;
C;
K;
A;

CAPÍTULO 4
SIST. IGNIÇÃO E ELÉTRICO

As classes A, B, C e D são feitas de alumínio e
a classe K é feita de aço.

4-81

. As seguinte descrição do código 7 x 19 de um cabo condiz

com qual resposta a seguir:
•

Cabo com 7 pernas de 19
fios

•

Cabo com 7mm de diametro
por 19mm de comprimento

•

Cabo com 7” de diametro e
19” de comprimento

•

Cabo com 7 fios cada um
com 19 pernas

CAPÍTULO 2
MONTAGEM E ALINHAMENTO

Por exemplo, suponhamos que o cabo seja de
1/8 de polegada de diâmetro, e que é um cabo
7x19 (cabo com 7 pernas de 19 fios), e a
temperatura ambiente é
de aproximadamente 25º C (85º F).

2-8

Os berços dos motores das aeronaves, geralmente, são
confeccionados de:

•

Aço cromo-niquelado;

•

Liga de bronze;

•

Aço cromo-molibdênio;

•

Liga de titânio e manganês;

CAPÍTULO 1
ESTRUTURAS DE AERONAVES

Os berços são geralmente fabricados em
tubos soldados de aço cromo/molibdênio, e
fusões de cromo / níquel / molibdênio são
usadas para os encaixes expostos a altos
estresses.

1-14

Em algumas aeronaves o combustível pode ser descartado
em voo, qual é o nome do componente que permite tal
atuação ?
•

Suspiro (vents);

•

Válvula Bypass;

•

Válvula de alijamento;

•

Válvula unidirecional;

CAPÍTULO 4
SISTEMAS DE COMBUSTÍVEIS

Alguns tanques de combustível são equipados
com válvulas de alijamento, que tornam
possível o alijamento do combustível em vôo,
com a finalidade de reduzir o peso da aeronave
ao seu peso máximo de pouso especificado.

4-14

O que é a curvatura de um aerofólio acima e abaixo da
superfície da corda?

•

Corda;

•

Ângulo de Incidência;

•

Área da asa;

•

Cambra;

CAPÍTULO 13
AERODINÂMICA

A sustentação produzida por um aerofólio
aumentará com o aumento da cambra da asa.
Cambra, é a curvatura de um aerofólio acima e
abaixo da superfície da corda.

13-7

Qual seção transforma a velocidade do ar em pressão ?

•

Aletas;

•

Difusor;

•

Turbina;

•

Compressor;

CAPÍTULO 14
SIST. PRESSURIZAÇÃO E DE AR
CONDICIONADO
A energia cinética no ar é então convertida em
pressão no difusor. Existem dois tipos básicos
de difusores: (1) Sem palheta, onde o ar entra
no espaço difusor diretamente após deixar a
ventoinha; e
(2) Aqueles possuidores de palhetas
direcionadoras.

14-19

A seguinte descrição do código 7 x 19 de um cabo condiz
com qual resposta a seguir:
CAPÍTULO 6
MATERIAIS DE AVIAÇÃO

•

7 fios e 19 pernas;

•

7 pernas e 19 fios;

•

7 grupos de pernas e 19 grupos
fios;

•

7 pernas e 19 Grupos;

O cabo 7x19 é feito de sete pernas de dezenove
fios, cada um. Seis dessas pernas são enroladas
em torno de uma perna central.,

6-24

Função do Regulador de voltagem?

•

Excitar a corrente;

•

Criar resistividade;

•

Manter a corrente constante;

•

Manter a voltagem constante;

CAPÍTULO 9
GERADORES E MOTORES ELÉTRICOS

O regulador de voltagem divide-se em
três partes principais: o detector de erro de
voltagem, o pré-amplificador e o amplificador
de potência. Estas três unidades operam em
conjunto num circuito fechado com o
enrolamento do regulador-excitador, para
manter a voltagem quase constante nos
terminais de saída do gerador.

9-37

São projetados para produzir um efeito de tubo de Venturi
para formar um fluxo de ar aumentado sobre o motor,
resfriando-o, quem tem esta função?
CAPÍTULO 2

•

Aleta;

•

Intensificadores;

•

Turbina;

•

Fan;

SIST. ADMISSÃO E ESCAPAMENTO
Os intensificadores são projetados para
produzir um efeito de tubo de Venturi para
formar um fluxo de ar aumentado sobre o
motor, intensificando seu resfriamento.

2-27

O fluxo de corrente é medido em?

CAPÍTULO 8
ELETRICIDADE BÁSICA

•

Volts;

•

Ohms;

•

Ampères;

•

Coulomb;

O fluxo de corrente é medido em ampères ou
partes de ampères, por um instrumento
chamado amperímetro.

8-6

O que não gera eletricidade estática?

•

Indução;

•

Fricção;

•

Contato;

•

Repulsão;

CAPÍTULO 8
ELETRICIDADE BÁSICA

Eletricidade estática pode ser produzida
por contato, fricção ou indução. Como exemplo
de fricção, uma vareta de vidro esfregada com
pelica torna-se carregada negativamente, mas
se esfregada com seda torna-se carregada
positivamente.

8-3

Componente responsável por movimentar a aeronave no
eixo longitudinal é?

•

Leme;

•

Compensador;

•

Profundor;

•

Aileron;

CAPÍTULO 13
AERODINÂMICA

O movimento em torno do eixo longitudinal é
chamado rolamento; O rolamento é
produzido pelos ailerons, os quais estão
localizados no bordo de fuga das asas.

13-10

Quais os principais componentes de um transformador?

•

Núcleo de bobina, bobina e
bobina secundária;

•

Núcleo de Ferro, bobina e
bobina primária;

•

Núcleo de bobina primária e
bobina;

•

Núcleo de ferro doce, bobina
primária e bobina secundária;

CAPÍTULO 8
ELETRICIDADE BÁSICA
Um transformador consiste de três partes
básicas são elas: um núcleo de ferro, que
proporciona um circuito de baixa relutância
para as linhas de força magnética; um
enrolamento primário, que recebe a energia
elétrica da fonte de voltagem aplicada; um
enrolamento secundário, que recebe energia
elétrica, por indução, do enrolamento
primário.

8-91

Qual o tipo de roda que utiliza pneu de alta pressão?

•

Roda Bi partida;

•

Roda de flange fixo;

•

Roda de flange móvel;

•

Roda de flange rígida
(resistente);

CAPÍTULO 9
AERODINÂMICA

Rodas de flange fixo
Rodas de aeronaves, de flange fixo e
depressão central são rodas de uso especial,
semelhantes às militares para pneus de alta
pressão.

9-35

Quais são os tipos de freio usados em grandes aeronaves?

•
•

Independente;
Monodisco;

•

Múltiplo disco;

•

Rotor segmentado;

CAPÍTULO 9
SIST. DE TREM DE POUSO
Os conjuntos de freios normalmente usados em
aeronaves são: monodisco, duplo disco,
múltiplo disco, rotor segmentado, ou do tipo
tubo de expansão.
Os tipos monodisco e duplo disco são os
mais usados em pequenas aeronaves; o tipo
múltiplo disco é normalmente usado nas
aeronaves de tamanho médio; e os do tipo rotor
segmentado e tubo de expansão são
normalmente encontrados em aeronaves
pesadas.
9-26

São partes estruturas de um helicóptero?
CAPÍTULO 9
SIST. DE TREM DE POUSO

•

•

•

Tal como as fuselagens das aeronaves
de asa fixa, as fuselagens de helicópteros
Cavernas, honeycomb e falsas podem ser formadas por uma treliça de tubos
soldados ou alguma forma de construção
nervuras;
monocoque. Apesar de suas configurações de
fuselagem variarem muito, a maioria das
fuselagens de helicóptero utilizam membros
Treliça, falsas nervuras, vigas estruturais
semelhantes aos utilizados nas aeronaves de
de reforço, longarina, anéis,
asas fixas. Por exemplo, a maioria dos
helicópteros possuem membros verticais
cavernas e paredes;
como as paredes, falsas nervuras, anéis e
cavernas. Eles também possuem membros
longitudinais como vigas de reforço e
Falsas Longarinas, treliça, anéis longarinas.

e paredes;

•

Treliça, nervuras, vigas de
reforço, falsas longarina, anéis,
cavernas;

9-26

Praticamente todas as chaves colar são feitas com 12 pontos
para que possam ser usadas em lugares que só permitem um
deslocamento de?
•

25º;

•

20º;

•

10º;

•

15º;

CAPÍTULO 12
FERRAMENTAS

Praticamente todas as chaves colar são feitas
com 12 pontos para que possam ser usadas em
lugares que só permitem um deslocamento de
15º.

12-4

O resultado do peso pelo braço corresponde à ?

•

Trabalho;

•

Força;

•

Momento;

•

Distância;

CAPÍTULO 2
MONTAGEM E ALINHAMENTO

O momento é encontrado multiplicandose o peso pela distância..

2-17

O que é usado no reservatório hidráulico para evitar o
turbilhamento do fluído gerando espuma?
•

Dreno;

•

Retentores;

•

Aletas;

•

Tela;

CAPÍTULO 8
SIST. HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS
Aletas e/ou defletores estão incorporados na
maioria dos reservatórios para manter o fluído
livre de movimentos, tal como turbilhonamento
(redemoinho) e ondas. Essas condições podem
fazer com que o fluído espume e o ar entre na
bomba com o fluído.

8-10

Um rotor que permite o movimento individual das pás em
relação ao cubo, tanto no plano vertical quanto horizontal, é
chamado de?
•

Rotor semi-rígido;

•

Rotor rígido;

•

Rotor semi-articulado;

•

Rotor articulado;

CAPÍTULO 13
AERODINÂMICA
Um rotor que permite o movimento individual
das pás em relação ao cubo, tanto no plano
vertical quanto horizontal, é chamado de rotor
articulado.

13-23

Queda de voltagem nos fios e nos cabos de
um avião
É recomendado que a queda de voltagem dos cabos
principais da fonte de força de geração do avião ou
da bateria para a barra não deve exceder 2% da
voltagem regulada, quando
o gerador estiver conduzindo uma corrente nominal
ou a bateria estiver sendo descarregada na razão de 5
minutos.

Simulado diverso

O instrumento que indica se dois ou
mais motores estão sincronizados,
isto é, se eles estão operando na
mesma rotação, é o:
altímetro
sincroscópio
variometro
sincrometro

Pagina 25 do Capítulo
12 INSTRUMENTOS

Problema que ocorre em virtude da falha
ao se remover a umidade, óleo ou graxa
do tecido antes da superfície receber a
camada de tinta, é conhecida como:
•
•
•
•

esbranquiçamento
descamação
escorimento
blisters

Descamação
A descamação é causada pela falha ao se
remover a umidade, óleo ou graxa do tecido
antes da superfície receber a camada. As áreas
do tecido afetadas devem ser tratadas com
acetona
antes da aplicação da primeira camada.

Página 27 do capítulo 3
ENTELAGEM

Quando a sustentação for igual ao
peso, a aeronave:
•
•
•
•

manterá a velocidade constante
manterá voo reto e horizontal
descerá
subirá

Pagina 8 do capítulo 13 do básico AERODINÂMICA

Os membros estruturais que compõem a
armação das asas e dão formato
aerodinâmico a mesma,
recebem o nome
Nervuras de asa
de:
Nervuras são membros estruturais que

•
•
•
•

tirantes
longarinas
nervuras
montantes

compõem a armação da asa. São as nervuras
que dão à asa sua curvatura e transmitem os
esforços do revestimento e reforçadores para as
longarinas.

Página 9 do Capitulo 1 Estruturas de aeronaves

Estrutura principal ou corpo da
aeronave onde são fixadas as asas, é
a definição de:
•
•
•
•

cabina
fuselagem
empenagem
grupo moto-propulsor

Página 3 do Capítulo 1 ESTRUTURAS DE AERONAVES

A dureza de uma peça ensaiada é
expressa por:

•
•
•
•

fitas
cores
letras
números

Página 111 do Capitulo 6 do básico
MATERIAIS DE AVIAÇÃO E
PROCESSOS

A pressão medida com uma escala
que tem o valor zero no vácuo
completo é a pressão:
•
•
•
•

absoluta
ambiente
manômetro
diferencial
Página 5 do Capítulo 14 do Básico
SISTEMAS DE PRESSURIZAÇÃO E AR
CONDICIONADO

Na construção aeronáutica, o teste
de dureza é empregado para
certificar:
PAGINA 77 DO CAPITULO 6
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•
•
•
•

Uma das primeiras preocupações na manutenção
de aeronaves é com as propriedades
gerais dos metais e suas ligas, como: dureza,
maleabilidade, ductilidade, elasticidade, contração
e expansão, e etc.

a composição da liga do material
a resistência do trabalho a frio
certas propriedades físicas do material
a maleabilidade e a ductilidade do material

Uma seção pequena e fina do metal, que
se estende alem da superfície regular,
geralmente em cantos ou nas bordas de
um furo, recebe o nome de:
•
•
•
•

brunidura
corrosão
rebarba
ranhuração

Rebarba (burr) - Uma seção pequena e fina
do
metal, que se estende além da superfície
regular,
geralmente em cantos ou nas bordas de um
furo.
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O nome dado ao substrato químico
utilizado para retardar a secagem da
película de dope nos dias úmidos, usado
para prevenir a formação de manchas, é o
(a):
Álcool
•
•
•
•

acetona
benzeno
álcool butílico
álcool etílico

O álcool butílico (butanol) é um solvente
usado para retardar a secagem da película de
dope
nos dias úmidos, prevenindo contra a formação
de manchas.
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