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1) Defina Motor de Combustão Interna(MCI). 

2) Os MCI podem ser classificados quanto a várias propriedades, classifique. 

3) Defina o ponto morto superior e inferior, faça um desenho ilustrativo. 

4) Fale sobre a cilindrada de um motor, mostre, através de um desenho e formula, como a mesma 

é calculada? 

5) Um motor possui quatro cilindros em linha, cada um com um diâmetro de 61mm e um curso de 

85mm, calcule a cilindrada desse motor. 

6) Um motor possui quatro cilindros em linha, cada um com um diâmetro de 75mm e um curso de 

85mm, calcule a cilindrada desse motor. 

7) Um motor possui quatro cilindros em linha, cada um com um diâmetro de 73mm e um curso de 

84mm, calcule a cilindrada desse motor. 

8) Um motor de um corsa 1.6 possui quatro cilindros possui um diâmetro de 7,3cm para cada 

cilindro e um altura morta no cilindro de 4cm, qual a taxa de compressão 

9) Um motor de um corsa 1.6 possui quatro cilindros possui um diâmetro de 8cm para cada cilindro 

e um altura morta no cilindro de profundidade (cilindrada + volume morto) 13cm, qual a taxa de 

compressão? 

10) O que é a taxa de compressão, explique utilizando um desenho. 

11) Pensando em aumentar a potência de um motor 2.0 quatro cilindros , foi rebaixado o bloco do 

motor em 0,8cm, sabendo que o cilindro tem 8cm de diâmetro e um taxa de compressão de 

11:1, qual a nova taxa de compressão do motor? 

12) Classifique os motores quanto ao movimento do pistão, fale sobre cada um dos dois tipos de 

movimento. 

13) Para os motores podemos podem operar no ciclo Diesel ou no ciclo Otto, fales algumas 

diferenças básicas entre os dois. 

14) Fale um pouco sobre o ciclo 4 tempo. 

15) Faça um desenho esquemático de um motor 4 tempos, identifique os principais componentes. 

16) Quais são os quatro tempo de um motor, explique cada um deles. 

17) Fale sobre o motor dois tempos, faça um desenho esquemático mostrando os principais 

componentes. 

18) Fale sobre os dois tempos do motor dois tempos. 

19) Cite algumas vantagens e desvantagens do motor dois tempos. 

20) Fale sobre a combustão e os fatos que influenciam a mesma. 

21) O que é núcleo de chama e frente de chama? 

22) Explique como ocorre a detonação, este fenômeno beneficia o funcionamento do motor? 

23) Fale sobre a octanagem e o poder calorífico de um combustível. 

24) O que é relação de ar/combustível do motor? 

25) Fale sobre a relação de ar, explicando o que é combustão rica e uma combustão pober. 
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26) O motor é composto de partes móveis e partes fixas. Fale sobre cada uma delas e como as 

mesmas interagem. 


