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1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 19 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início 
da prova, o candidato, depois de entregar seu caderno 
de prova e seu cartão-resposta, poderá retirar-se da 
sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de 
prova antes desse tempo deverá assinar termo de 
desistência, declarando sua desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 19 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 QUESTÃO 21 

No Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, número 25 (ANAC, 2014), são definidos os requisitos de 
aeronavegabilidade dos aviões da categoria transporte, segundo este documento, qual das afirmativas está 
CORRETA no tocante à pressurização das cabines.

(A) Cabines pressurizadas devem ser equipadas para prover uma altitude de pressão na cabine não superior 
à 10000 pés na máxima altitude de operação da aeronave em condições normais de operação.

(B) Os ocupantes podem ser expostos a uma altitude de pressão na cabine de 40000 pés, por no máximo 2 
minutos, apenas, no caso de uma condição de falha extremamente improvável.

(C) Toda aeronave deve possuir pelo menos 3 válvulas de alívio de pressão para automaticamente limitar a 
uma pressão diferencial positiva a um valor predeterminado. A pressão diferencial é positiva quando a 
pressão interna é maior do que a externa.

(D) Pode ser utilizado apenas uma válvula de alívio de pressão reversa para impedir automaticamente uma 
pressão diferencial negativa, que possa danificar a estrutura. A pressão diferencial é negativa quando a 
pressão interna é menor do que a externa.

(E) Nenhum instrumento na estação do piloto é obrigatório, sendo recomendado apenas instrumentos para 
mostrar a altitude de pressão de cabine.

 QUESTÃO 22 

Avalie as assertivas abaixo sobre o envelope de voo, flight envelope, para aeronaves das categorias normal, 
utilidade, acrobática e transporte regional conforme o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 23 
(ANAC, 2017).

I - No envelope de manobras, maneuvering envelope, os fatores de carga limite, limit load factors, é o mesmo 
para todas as velocidades.

II - O módulo do menor valor do fator de carga limite positivo de manobras, positive limit maneuvering load 
factor, é diferente do módulo do menor valor do fator de carga limite negativo de manobras, negative limit 
maneuvering load factor.

III - O menor valor do fator de carga limite positivo de manobras, positive limit maneuvering load factor, para 
aeronaves acrobáticas é diferente do valor das aeronaves da categoria normal.

Assinale a alternativa CORRETA:

(A) Somente a assertiva I é correta.
(B) Somente a assertiva II é correta.
(C) Somente as assertivas I e II são corretas.
(D) Somente as assertivas I e III são corretas.
(E) Somente as assertivas II e III são corretas.

 QUESTÃO 23 
Avalie as assertivas abaixo sobre um parafuso, cujo número de parte seja AN3DD5A.
I - Este é um parafuso padrão Air Force-Navy, conforme indicado pelas letras “AN".
II - Seu comprimento é de 3/8 de polegada, conforme indicado pelo número “3”.
III - O material de fabricação é um aço resistente à corrosão, conforme indicado pelas letras “DD”.
IV - Não possui furo para contrapino, conforme indicado pela letra “A”.

Assinale a alternativa CORRETA:
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(A) Somente as assertivas I e II são corretas.
(B) Somente as assertivas I e IV são corretas.
(C) Somente as assertivas II e III são corretas.
(D) Somente as assertivas II e IV são corretas.
(E) Todas as assertivas são corretas.

 QUESTÃO 24 

Sobre o sistema de índices de quatro dígitos, utilizado para nomear o alumínio ou ligas de alumínio 
trabalhadas, identifique a alternativa INCORRETA.

(A) O elemento de liga de maior proporção da liga 2024, uma das ligas mais conhecidas da série 2000, é o 
cobre. Esta característica é definida pelo primeiro dígito da liga, no caso o “2”. 

(B) O primeiro dígito do grupo que vai de 2xxx até 8xxxx indica o elemento de liga de maior proporção na 
liga. Desta forma, na liga 4032, o “4” indica que o elemento de liga de maior proporção é o silício.

(C) Os dois últimos dígitos do grupo que vai de 2xxx até 8xxxx indicam o grau de pureza do alumínio na liga. 
Desta forma, a liga 6151 é composta de 99,51% de alumínio.

(D) A liga 1130 é composta por 99,30% porcento de alumínio puro, pode-se fazer esta afirmação devido aos 
dois últimos dígitos da liga.

(E) A liga 7075, umas das principais ligas da série 7000, possui como principal elemento de liga o zinco. Esta 
característica é definida pelo primeiro dígito da liga, no caso o “7”.

 QUESTÃO 25 

No documento FAA-H-8083-31 (FAA, 2012), são apresentadas as funções de diferentes componentes dos 
sistemas hidráulicos de aeronaves. Baseado neste documento, avalie as assertivas abaixo.

I - As válvulas unidirecionais do tipo orifício, orifice-type check valve, permitem a passagem do fluido 
livremente em uma direção e restringem a vazão no sentido contrário, podendo ser utilizadas para controlar 
a velocidade de descida dos trens de pouso enquanto permitem toda a vazão do fluido para levantar o 
componente.

II - As válvulas de alívio de pressão, relief valves, são utilizadas para despressurizar os sistemas 
manualmente. Antes das manutenções, as válvulas de alívio de pressão são operadas com o intuito de evitar 
danos aos componentes durante a desmontagem. 

III - A função de manter a pressão operacional do sistema dentro de um intervalo predefinido é 
desempenhada pelo regulador de pressão em sistema que são pressurizados pelas bombas de fluxo 
constante. 

Assinale a alternativa CORRETA:

(A) Nenhuma das assertivas está correta.
(B) Somente as assertivas I e II são corretas.
(C) Somente as assertivas I e III são corretas.
(D) Somente as assertivas II e III são corretas.
(E) Todas as assertivas estão corretas.

 QUESTÃO 26 

A Advisory circular 43.13-1B é um documento de orientação sobre métodos, técnicas e práticas aceitáveis 
para inspeção e reparo de aeronaves de áreas não pressurizadas de aeronaves civis, quando não existem 
instruções de manutenção ou reparos do fabricante. Dentre os procedimentos, são indicadas as inspeções 
não destrutivas, nondestructive inspection. Segundo este documento, qual das afirmativas está CORRETA.
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(A) Inspeções visuais não devem ser utilizadas nas aeronaves uma vez que seu resultado depende da 
subjetividade de seu executante, reduzindo assim a segurança do voo.

(B) Inspeções utilizando correntes parasitas, eddy current inspection, devem obrigatoriamente ser realizadas, 
apenas, após a remoção dos revestimentos da superfície, como camadas de tinta ou primer, pois estes 
inviabilizam a mensuração dos danos.

(C) O método pulso-eco de inspeções por ultrassom pode ser utilizado para mensurar a espessura de partes 
da aeronave, como a espessura de chapas grandes, onde o uso de um micrometro convencional não é 
viável.

(D) Dentre os tipos de inspeção por ultrassom, a inspeção do tipo pulso-eco utiliza dois transdutores, um 
para emitir e o outro para receber o ultrassom. Um defeito, no percurso entre os transdutores, irá gerar 
ecos que serão recebidos em instantes diferentes pelo receptor.

(E) As inspeções por líquido penetrante são realizadas, apenas, em metais porosos devido a necessidade de 
que o líquido infiltre no componente para que sejam identificadas as descontinuidades do material.

 QUESTÃO 27 

O reparo de estruturas de ligas de alumínio pode ser necessário por diferentes motivos, dentre os 
procedimentos indicados pela AC 43.13-1B, indique a alternativa CORRETA.

(A) A resistência estrutural de juntas rebitadas depende do diâmetro expandido do rebite, sendo necessário 
realizar o furo com a broca apropriada para cada diâmetro de rebite.

(B) Quando é necessário remover um rebite, é necessário utilizar uma broca dois números menores do que 
o diâmetro do rebite, desta forma o risco de danificar os componentes do entorno é reduzido.

(C) A remoção da cabeça do rebite deve ser realizada com martelo e cinzel, sendo recomendada uma única 
pancada para remover a cabeça. Com a remoção realizada desta forma, as tensões na estrutura do 
entorno são reduzidas, evitando danos à estrutura.

(D) O uso de saca pinos na remoção de rebites não é recomendado, uma vez que este tipo de procedimento 
causa deformações permanentes nos componentes unidos. Um dos principais efeitos adversos deste 
procedimento é a distorção dos furos.

(E) Na remoção de rebites em estruturas de alumínio, deve ser utilizada uma broca um número maior do 
que o diâmetro do rebite, então a seção deve ser identificada com um asterisco em relevo. Esta 
marcação serve para indicar que devido ao reparo, essa região deve utilizar o próximo tamanho do 
rebite. Não podendo ser executados dois reparos deste tipo em uma mesma região.

 QUESTÃO 28 

Segundo Kroes et al. (2002), o desbalanceamento estático de superfícies de controle pode chegar a tal nível, 
que o fenômeno aeroelástico flutter pode ocorrer durante o voo. Sobre o balanceamento de superfícies de 
controle, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A verificação do balanceamento de uma superfície de controle é realizada, instalando as juntas da 
superfície em um mancal apropriado, e mensurando o momento em relação à linha de articulação, 
desta forma é possível definir a posição do centro de gravidade da superfície.

(B) As superfícies de controle principais são fabricadas com um fuso e uma massa, no caso de 
desbalanceamento da superfície, esta massa deve ser posicionada girando o fuso no sentido adequado, 
de forma a posicionar o centro de gravidade da superfície dentro do limite especificado.

(C) As superfícies de controle novas devem ser pintadas antes do procedimento de balanceamento, pois a 
massa da tinta a ser adicionada pode alterar a posição do centro de gravidade da superfície.

(D) Durante o procedimento para mensurar a posição do centro de gravidade da superfície, esta deve estar 
completa com todas as suas partes, caso contrário a posição mensurada será diferente da posição 
durante o voo.

(E) Quando o momento mensurado na linha de articulação é maior do que o esperado e com sentido 
definido de forma que o bordo de fuga da superfície desça, a adição de pesos de balanceamento pode 
ser utilizada em algumas aeronaves.
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 QUESTÃO 29 

Segundo Collinson (2011), um sistema é estável quando após ser perturbado este retorna ao seu estado 
original, este conceito também se aplica às aeronaves e é empregado em diferentes análises, como a 
estabilidade longitudinal da aeronave.

Sobre a estabilidade longitudinal de uma aeronave é CORRETO afirmar:

(A) A estabilidade estática da aeronave não depende da posição do centro de gravidade desta, mas depende 
da massa total da aeronave no momento do voo.

(B) O ponto neutro é a posição do centro de gravidade da aeronave, que corresponde a posição do centro 
aerodinâmica da aeronave completa, e cujo momento de arfagem não varia com o ângulo de incidência.

(C) Quando o centro aerodinâmico da aeronave se encontra mais próximo do nariz da aeronave do que o 
centro de gravidade, a aeronave é estável, sendo a margem estática positiva.

(D) A margem estática de uma aeronave é a distância entre o centro aerodinâmico da aeronave e o ponto 
neutro dividido pela corda média aerodinâmica. Uma margem estática positiva indica que a aeronave é 
estável.

(E) A margem estática de uma aeronave permanece inalterada durante todo o voo, uma vez que a margem 
estática depende apenas das características aerodinâmicas da aeronove, sendo assim, impossível uma 
aeronave estável se tornar instável durante um voo.

 QUESTÃO 30 

Segundo Megson (2013), as funções básicas das estruturas das aeronaves são transmitir e resistir as cargas 
aplicadas , prover forma aerodinâmica e proteger passageiros, cargas e sistemas das condições ambientais 
encontradas durante o voo.  Sobre as estruturas de aeronaves é INCORRETO afirmar.

(A) Fuselagens fabricadas de tal forma que o revestimento seja responsável por resistir às cargas é 
denominado monocoque.

(B) Nas fuselagens do tipo semi-monocoque, os revestimentos são suportados por membros longitudinais e 
transversais para que sejam capazes de resistir às cargas sem flambarem.

(C) Uma das funções das nervuras das asas é manter a forma da seção transversal das asas a qual deve ser 
mantida em todas as combinações de carga.

(D) A espessura dos painéis de revestimento das asas é definida de forma a evitar flambagem de coluna 
devido às cargas de compressão.

(E) A função principal do revestimento das asas é formar uma superfície impermeável para suportar a 
distribuição de pressão aerodinâmica que gera a sustentação.

 QUESTÃO 31 

Após realizar o procedimento de pesagem da aeronave, a tabela abaixo foi montada. Com base nos dados 
da tabela, determine a posição do centro de gravidade da aeronave com relação ao plano de referência.

(A) Aproximadamente 55,34 in.
(B) Aproximadamente 67,93 in.
(C) Aproximadamente 81,24 in.
(D) Aproximadamente 24,24 in.
(E) Aproximadamente 42,00 in.

Ponto de pesagem Peso líquido (Kg) Braço (in)

Trem principal esquerdo 230 78

Trem principal esquerdo 222 78

Trem de nariz 120 -30
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 QUESTÃO 32 

Para mensurar a altitude de pressão, as aeronaves utilizam a pressão estática. Esta relação somente é 
possível devido à suposição de uma atmosfera padrão. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as 
características da atmosfera padrão.

(A) Quanto maior a altitude da aeronave, menor será a pressão estática mensurada.
(B) A temperatura diminui linearmente com o aumento da altitude até a tropopausa.
(C) A velocidade do som aumenta com o aumento da altitude.
(D) A densidade do ar diminui com o aumento da altitude.
(E) A altitude de pressão é diferente da altitude real, porém duas aeronaves com altitude de pressão iguais 

estão voando aproximadamente na mesma altitude.

 QUESTÃO 33 

A seleção da bitola do fio é extremamente importante para o bom funcionamento dos equipamentos 
instalados na aeronave. Seguindo o padrão especificado pela AWG, (American Wire Gage), assinale a 
alternativa CORRETA.

(A) Quanto maior o número da bitola do fio, menor será seu diâmetro.
(B) O número da bitola do fio indica o valor da resistência deste, independente do comprimento a ser 

utilizado.
(C) Para um mesmo comprimento, um fio número 10 terá uma resistência maior do que um fio cujo número 

da bitola seja 20.
(D) O número da bitola indica o material utilizado na fabricação do fio, sendo o número 10 fios fabricados 

em alumínio e o número 20 em cobre.
(E) Para uma mesma corrente elétrica, um fio número 15 irá dissipar uma potência elétrica maior do que um 

fio número 18. 

 QUESTÃO 34 

Identifique a alternativa INCORRETA sobre sistemas de oxigênio de aeronaves.

(A) Os cilindros verdes utilizados para fornecer oxigênio aos aviadores contêm cargas de oxigênio na faixa 
de pressão de 1800-1850 psi.

(B) Os cilindros da cor amarelo-claro são utilizados nas linhas de baixa pressão de oxigênio, na faixa de 400-
450 psi.

(C) O clorato de sódio é utilizado nos geradores químicos de oxigênio devido a sua capacidade de produzir 
oxigênio.

(D) Nos sistemas de oxigênio do tipo pressão por demanda, o oxigênio é fornecido apenas quando o usuário 
inspira.

(E) Os cilindros verdes utilizados para fornecer oxigênio aos aviadores devem conter pelo menos 1ml de 
água por litro de oxigênio, para garantir a umidade do ar durante a respiração.

 QUESTÃO 35 

Uma aeronave de transporte sobrevoa o oceano Atlântico em voo reto e nivelado a uma altitude de 40000 
pés. Sabendo-se que, nesta condição, o empuxo gerado pelos motores é paralelo ao arrasto, a massa total 
da aeronave, neste instante, é de 250000 Kg, a área de referência é de 530 m2, a densidade do ar no 
entorno da aeronave 0,311Kg/m3, o coeficiente de sustentação é de 0,41 e a aceleração da gravidade local é 
de 9,81 m/s2, determine a velocidade da aeronave.

(A) Aproximadamente 125 m/s2

(B) Aproximadamente 190 m/s2

(C) Aproximadamente 213 m/s2

(D) Aproximadamente 269 m/s2

(E) Aproximadamente 310 m/s2
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 QUESTÃO 36 

Analise o diagrama do sistema pneumático elaborado, utilizando símbolos da norma DIN/ISSO 1219, 
símbolos não normatizados e assinale a alternativa CORRETA.

(A) Quando a linha é pressurizada, o cilindro de simples permanece em sua posição, recuado. Quando a 
válvula direcional com acionamento muscular e a válvula direcional com acionamento muscular com 
trava são acionadas, o cilindro avança com restrição do fluxo devido à válvula reguladora de fluxo 
unidirecional.

(B) Quando a linha é pressurizada, o cilindro de simples ação avança com restrição do fluxo devido à válvula 
reguladora de fluxo unidirecional. Quando a válvula direcional com acionamento muscular e a válvula 
direcional com acionamento muscular com trava são acionadas, o cilindro retorna sem restrição do fluxo 
devido à válvula reguladora de fluxo unidirecional.

(C) Quando a linha é pressurizada, o cilindro de simples ação avança sem restrição do fluxo devido à válvula 
reguladora de fluxo unidirecional. Quando a válvula direcional com acionamento muscular é acionada 
ou a válvula direcional com acionamento muscular com trava é acionada, o cilindro retorna com 
restrição do fluxo devido à válvula reguladora de fluxo unidirecional.

(D) Quando a linha é pressurizada, o cilindro de simples permanece em sua posição, recuado. Quando a 
válvula direcional com acionamento muscular ou a válvula direcional com acionamento muscular com 
trava são acionadas, o cilindro avança sem restrição do fluxo devido à válvula reguladora de fluxo 
unidirecional.

(E) Quando a linha é pressurizada, o cilindro de dupla ação avança sem restrição do fluxo devido à válvula 
reguladora de fluxo unidirecional. Quando a válvula direcional com acionamento muscular é acionada 
ou a válvula direcional com acionamento muscular com trava é acionada, o cilindro retorna com 
restrição do fluxo devido à válvula reguladora de fluxo unidirecional.
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 QUESTÃO 37 

A figura a seguir mostra a leitura de um paquímetro, que indica em milímetros e polegadas, 
respectivamente:

(A) 48,85 mm; 2”
(B) 50,85 mm; 2.0625”
(C) 48,85 mm; 2,08"
(D) 50,85 mm; 2”
(E) 50,8 mm; 2.0625”

 QUESTÃO 38 

Indique qual das alternativas a seguir contém somente componentes característicos de um micrômetro 
externo:

(A) Catraca, Tambor, Batente, Fuso, Trava.
(B) Tambor, Arco, Nônio, Escala, Trava.
(C) Catraca, Batente, Arco, Impulsor, Fuso.
(D) Tambor, Nônio, Bainha, Impulsor, Arco.
(E) Catraca, Vernier, Porca de Ajuste, Bainha, Trava.

 QUESTÃO 39 

Com base nas vistas ortogonais representada abaixo em terceiro diedro, identifique a respectiva vista 
isométrica:
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

 QUESTÃO 40 

Com base na NBR – 10067 – Princípios gerais de representação em desenho técnico, analise as afirmações a 
seguir:

I – A representação de detalhes repetitivos não pode ser simplificada;

II – Eixos, quando cortados no sentido longitudinal, não devem ser hachurados; 

III – Peças simétricas podem ser representadas pela quarta parte quando as linhas de simetria dividirem a 
vista em quatro partes;

IV – Não sendo possível ou conveniente representar uma ou mais vistas na posição determinada pelo 
método de projeção, pode-se localizá-las em outras posições, com exceção da vista principal.

Assinale a alternativa que contém somente as afirmativas VERDADEIRAS:

(A) II e III, apenas.
(B) III, apenas.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, II e IV, apenas.
(E) II, III e IV, apenas.
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