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PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:
Ocupação:

MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

Educação

Formação Inicial e Continuada-

Profissional:

Qualificação Profissional

Nível da

2

Qualificação:

Área Tecnológica:
Competência
Geral:

Automotiva

CBO:

9144-15

Carga Horária

300

Eixo
Tecnológico:
Segmento
Tecnológico:

Controle e
Processos
Industriais
Automotiva

Realizar manutenção de motocicletas em sistemas eletroeletrônicos e
mecânicos, seguindo especificações técnicas do fabricante e normas de
qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho.

Requisitos de
Acesso:

Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo
Ter 15 anos

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Realizar manutenção em sistemas eletroeletrônicos de motocicletas,
Unidade de Competência 1

seguindo especificações técnicas do fabricante e normas de
qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho.
Realizar manutenção em sistemas mecânicos de motocicletas,

Unidade de Competência 2

seguindo especificações técnicas do fabricante e normas de
qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
Capacitar profissionais com competências relativas à realização de diagnóstico e manutenção em
sistemas eletroemetrônico e mecãnicos, seguindo especificações técnicas do fabricante e normas de
qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho.
TIPO DE OFERTA:
( x ) PRESENCIAL
( ) SEMIPRESENCIAL
( ) A DISTÂNCIA
QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

MÓDULOS

UNIDADES CURRICULARES

CARGA
HORÁRIA DA
UC
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ESPECÍFICO

Sistemas Eletroeletrônicos de Motocicletas

116h

Sistemas Mecânicos de Motocicletas

184h

300h
300h

TOTAL
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Mecânico de Motocicletas
Unidade Curricular: Sistemas Eletroeletrônicos de Motocicletas
Carga Horária: 116h

Unidade de Competência 1: Realizar manutenção em sistemas eletroeletrônicos seguindo
especificações técnicas do fabricante e normas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no
trabalho.
Objetivo da Unidade Curricular: Propiciar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais,
organizativas e metodológicas relacionados aos sistemas eletroeletrônicos de motocicletas.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Princípios de eletricidade
 Identificar os princípios da eletricidade
aplicáveis
aos
sistemas
elétricos
de
motocicletas
 Reconhecer
os
principais
componentes
eletroeletrônicos aplicáveis aos sistemas
elétricos de motocicletas, suas características e
funções
 Identificar circuitos elétricos (série, paralelo e
misto) para sistemas de motocicletas
 Medir grandezas elétricas com utilização de
instrumentos de medição
 Interpretar esquemas elétricos de motocicletas
 Diagnosticar defeitos em circuitos elétricos
(série, paralelo e misto)
Identificação do serviço
 Interpretar as informações do proprietário
quanto às anomalias apresentadas pela
motocicleta
 Identificar, com base nas informações
fornecidas pelo proprietário, o contexto de
utilização da motocicleta
 Selecionar as informações fornecidas pelo
proprietário que apresentam elementos que
possam levar a um diagnóstico das anomalias
apresentadas pela motocicleta, tendo em vista
a geração de ordem de serviço

Conhecimentos

Grandezas e unidades elétricas







Tensão
Corrente
Resistência
Potência
Leis de Ohm
Leis de Kirchoff

Magnetismo e eletromagnetismo
 Princípios
 Características
 Aplicação
Componentes elétricos e eletrônicos









Resistor
Capacitor
Indutor
Condutores
Fusível
Relé
Diodos
Transistor

Circuitos elétricos
 Simbologia
 Série
 Paralelo
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 Correlacionar, para fins de diagnóstico, as
 Misto
informações fornecidas pelo proprietário e o
Cabeamento
histórico
de
manutenções
com
as
especificações/indicações do manual do
 Características
fabricante
 Dimensionamento
 Interpretar os procedimentos e normas técnicas
 Instalação
aplicáveis à manutenção dos sistemas
Instrumentos de medição
eletroeletrônicos
 Multímetro
 Reconhecer os diferentes tipos de ferramentas
 Tipos
e equipamentos utilizados na manutenção dos
 Características
sistemas eletroeletrônicos, assim como as suas
 Utilização
características, funções, formas de uso,

Amperímetro
aferição e conservação
 Tipos
 Reconhecer os diferentes tipos de testes de
 Características
funcionamento dos sistemas eletroeletrônicos,
 Utilização
assim como a sua função, forma de execução e

Osciloscópio
avaliação de resultados
 Tipos
 Identificar, pela inspeção visual, possíveis
 Características
falhas nos sistemas eletroeletrônicos, tendo em
 Utilização
vista a consideração do diagnóstico na

Aparelho de diagnóstico
elaboração de relatórios, ordem de serviço ou

Tipos
solução do problema diagnosticado
 Características
 Interpretar o plano de manutenção quanto aos
 Utilização
critérios e condições a serem considerados na
 Densímetro
manutenção da motocicleta
 Tipos
 Identificar, no plano de manutenção dos
 Características
sistemas eletroeletrônicos, os requisitos e
 Utilização
parâmetros a serem considerados nos serviços
 Equipamento de teste de carga e
de manutenção, tendo em vista a orientação ao
descarga de bateria
proprietário e a identificação de eventuais

Tipos
necessidades de reparos adicionais
 Características
 Fundamentar tecnicamente a necessidade de
 Utilização
serviços
adicionais
nos
sistemas
Esquemas elétricos
eletroeletrônicos
 Leitura
 Reconhecer os possíveis impactos ou
consequências das anomalias nos sistemas  Utilização
eletroeletrônicos, em outros sistemas da  Diagnósticos de defeitos
motocicleta, tendo em vista a orientação ao
Introdução ao sistema de carga e partida
proprietário
 Fundamentar tecnicamente a necessidade de  Tipos
manutenção em outros sistemas em função das  Função
anomalias apresentadas pela motocicleta nos  Funcionamento
sistemas eletroeletrônicos, tendo em vista a  Diagrama elétrico
 Simbologia
orientação ao proprietário
 Ligações
Inspeção de componentes
 Reconhecer os tipos, características, funções, Bateria
posicionamento e funcionamento dos diferentes  Definição
componentes que constituem os sistemas  Funcionamento
eletroeletrônicos como requisito para a  Tipos
 Características
inspeção visual dos mesmos
 Reconhecer os tipos, características e formas  Aplicação
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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de uso dos instrumentos e equipamentos
utilizados na medição de grandezas físicas de
componentes dos sistemas eletroeletrônicos
Identificar, no manual do fabricante, as
características dimensionais dos componentes
dos sistemas eletroeletrônicos, tendo em vista a
verificação
de
compatibilidade
dos
componentes inspecionados
Reconhecer os diferentes tipos de EPI’s
aplicáveis à inspeção de componentes dos
sistemas eletroeletrônicos, assim como suas
finalidades, condições de uso (conservação) e
orientações do fabricante
Selecionar, com base no manual de reparação,
as ferramentas e equipamentos indicados para
o processo de inspeção de componentes dos
sistemas eletroeletrônicos
Interpretar as indicações do fabricante quanto
aos critérios de manipulação e uso das
ferramentas e equipamentos aplicáveis à
inspeção de componentes
Interpretar os procedimentos e normas técnicas
aplicáveis à inspeção de componentes dos
sistemas eletroeletrônicos

Reparação de componentes
 Avaliar a conformidade dos componentes dos
sistemas eletroeletrônicos a serem montados,
considerando
os
requisitos
técnicos
estabelecidos no manual do fabricante
 Interpretar as indicações do fabricante quanto
aos critérios de manipulação e uso das
ferramentas e equipamentos aplicáveis à
reparação/substituição de componentes
 Interpretar as normas, procedimentos e critérios
de
segurança
aplicáveis
à
reparação/substituição e à ajustagem de
componentes dos sistemas eletroeletrônicos
 Reconhecer os diferentes tipos de EPI’s
aplicáveis
à
reparação/substituição
de
componentes dos sistemas eletroeletrônicos,
assim como suas finalidades, condições de uso
(conservação) e orientações do fabricante
 Reconhecer os padrões e normas aplicáveis à
limpeza de componentes montados nos
sistemas eletroeletrônicos
 Reconhecer os requisitos da legislação a serem
considerados no descarte de resíduos gerados
nos processos de reparação/substituição de
componentes dos sistemas eletroeletrônicos
 Selecionar, com base no manual de
reparação/substituição,
as
ferramentas

Magneto
 Definição
 Tipo
 Função
 Funcionamento
 Esquemas elétricos
 Característica
 Aplicação
Motor de partida
 Definição
 Tipos
 Função
 Funcionamento
 Esquemas elétricos
 Características
 Aplicação
Manutenção no circuito de carga, partida e
seus componentes
 Desmontagem
 Limpeza
 Inspeção
 Diagnóstico de falhas
 Reparação
 Substituição
 Montagem
 Ajuste
 Teste
 Requisitos e normas ambientais e de
segurança relacionadas aos sistemas de
carga e partida
Sistema de sinalização e iluminação:
definições, função e funcionamento
 Tipos
 Luz de posição: lanternas
 Luz de direção: setas
 Luz de emergência: alerta
 Buzina
 Painel de instrumentos
 Velocímetro
 Tacômetro
 Nível de combustível
 Diagrama elétrico
 Simbologia
 Ligações
Manutenção nos circuitos de sinalização,
iluminação e seus componentes
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indicadas
para
o
processo
de  Desmontagem
reparação/substituição de componentes dos  Limpeza
sistemas eletroeletrônicos
 Inspeção
 Diagnóstico de falhas
Testar o funcionamento
 Reparação
 Selecionar, com base no manual de reparação,  Substituição
as ferramentas e equipamentos indicados para  Montagem
o processo de teste de funcionamento dos  Ajuste
sistemas eletroeletrônicos
 Teste
 Interpretar as indicações do fabricante quanto
 Requisitos e normas ambientais e de
aos critérios de manipulação e uso das
segurança relacionadas aos sistemas de
ferramentas e equipamentos aplicáveis a testes
iluminação e sinalização
de
funcionamento
dos
sistemas
eletroeletrônicos
Injeção eletrônica
 Interpretar os procedimentos e normas técnicas
 Sistema de ignição
aplicáveis a testes de funcionamento dos
 Tipos
sistemas eletroeletrônicos
 Características
 Reconhecer os diferentes tipos de testes de
 Componentes
simulação, sua forma de aplicação e avaliação
 Funcionamento
de resultados, tendo em vista a verificação de
 Sensores
conformidade de funcionamento dos sistemas
 Tipos
eletroeletrônicos
 Características
 Reconhecer o padrão de entrega técnica
 Componentes
utilizado pela empresa (verificações finais,
 Funcionamento
remoção de proteções, orientação sobre futuras
 Atuadores
revisões,
informações
sobre
serviços
 Tipos
executados, devolução de peças substituídas)
 Características
 Componentes
Capacidades
Sociais,
Organizativas
e
 Funcionamento
Metodológicas (Capacidades de Gestão)
Sociais
 Demonstrar espírito colaborativo em atividades
coletivas
Organizativas
 Reconhecer os princípios da organização no
desenvolvimento das atividades sob a sua
responsabilidade
 Reconhecer a iniciativa e a pesquisa como
características
e
fontes
de
inovação
fundamentais e requisito de um bom
profissional
Metodológicas
 Reconhecer situações de risco à saúde e
segurança do trabalhador e as diferentes
formas de proteção a esses riscos
 Demonstrar organização nos próprios materiais
e no desenvolvimento das atividades
 Reconhecer o conceito e a importância da
qualidade nas rotinas de trabalho

Sistema de alimentação de combustível
 Tipos
 Características
 Componentes
 Funcionamento
Estratégias de funcionamento da unidade
de comando eletrônico
Diagnóstico de anomalias e testes dos
componentes da injeção eletrônica
Conceitos de grupo e equipe
 Trabalho em equipe
 Trabalho em grupo
 O relacionamento com os colegas de
equipe
 Responsabilidades individuais e
coletivas
 Cooperação
 Divisão de papéis e responsabilidades
 Compromisso com objetivos e metas
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 Conflitos nas equipes de trabalho
 Tipos
 Características
 Fatores internos e externos
 Causas
 Consequências
Conceitos de organização e disciplina no
trabalho
 Tempo
 Compromisso e atividades
 Importância da organização do local de
trabalho
Qualidade total
 Conceito
 Eficiência
 Eficácia
 Melhoria contínua
Ferramentas da qualidade
 Ciclo PDCA
 Brainstorming
 5S

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

 Sala de Aula
 Biblioteca
Equipamentos e instrumentos
 01 Microcomputador desktop 500GB HD; 4
MB RAM; c/ DVD Drive R/W; Monitor 22“
LED, 2x Conector USB frontal + 2x
Conector USB traseiro; Conexão p/ Rede
 02 Elevadores Pneumáticos para Moto,
acionamento
com
dois
cilindros,
capacidade mínima 500 Kg, com travarodas e com parte traseira basculante,
dimensões aproximadas de 2500 mm x 700
mm
 01 Kit didático para ensaios de eletricidade,
D3000 7.02 - Motorcycle Lighting Circuits –
LJ Create ou equivalente
 02 Bases magnéticas com braço articulado
e ajuste fino; altura mínima de 235 mm,
com chave liga-desliga
 04 Multímetros digitais automotivos com

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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seleção automática de escala, medição de
tempo de injeção, frequência, ciclo de
trabalho, ângulo de permanência, RPM,
temperatura, tensão, intensidade de
corrente, resistência elétrica, teste de
continuidade audível e teste de diodos
01 Osciloscópio automotivo digital portátil
com LCD de 280x240 pontos, com
iluminação de fundo e amostragem de
25Ms/s, duplo traço, faixa de DC a 5 MHZ,
sensibilidade vertical de 50mV/DIV a
10V/DIV, varredura de 1us/DIV a 50s/DIV,
máxima tensão de entrada de 300V (DC +
Pico AC), com formas de onda de
referência e cursor para medida de tempo e
tensão
01
Escâner
para
diagnóstico
em
motocicletas (motoescâner) com rotina de
diagnóstico
para
injeção
eletrônica
específico para motos, com memória de
avarias, leitura de RPM e ajuste de
emissão de CO
04
Paquímetros
quadridimensionais
universal 0 - 150 mm -0,05mm
01 Paquímetro quadridimensional universal
0 - 300 mm -0,05mm
02 Pentes calibradores para rosca métrica
02 Pentes calibradores para rosca
whitworth 55
02 Relógios comparadores – 10 mm - 0,01
mm
02 Relógios comparadores – 1 mm - 0,001
mm
01 Termômetro digital infravermelho -30°C
a 550°C – Resolução 0,5°C/1°C
01 Estação de soldagem com controle de
temperatura até 450º C

Ferramentas e acessórios
 04 Alicates de bico curvo 6” em cromo
vanádio com cabos revestidos com
isolamento 5KV
 04 Alicates de bico reto 6” em cromo
vanádio com cabos revestidos com
isolamento 5KV
 04 Alicates de corte diagonal - 6 ¼” em
cromo vanádio com cabos revestidos com
isolamento 5KV
 02 Alicates desencapadores de fios
polivalente 6” em cromo vanádio com
cabos revestidos com isolamento 5KV
 02 Alicates para abraçadeira elástica 6” em
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Material Didático

cromo vanádio com cabos revestidos com
isolamento 5KV
02 Alicates de pressão 10”, bicos retos
curvos em cromo vanádio com cabos
revestidos com isolamento 5KV
04 Alicates universais 8” em cromo vanádio
com cabos revestidos com isolamento 5KV
02 Arcos de serra extratensão com cabo
fechado 110mm de profundidade
04 Chaves combinada 6 a 25 mm em
cromo vanádio
02 Jogos de chave fenda 3/16” a ½” em
cromo vanádio
04 Jogos de chave phillips 3/16” a ½” em
cromo vanádio
04 Jogos de chave fixa 12 peças - 6 a 25
mm em cromo vanádio
02 Jogos de chave soquete - 06 a 25 mm
em cromo vanádio
01 Linha de ar comprimido, com válvula de
bloqueio e válvula redutora de pressão
local
01 Conjunto de extratores para rolamentos
02 Jogos de chave fixa ¼” a 1” em cromo
vanádio
01 Jogo de chaves estrelas 6 a 25 mm em
cromo vanádio
02 Jogos de chaves hexagonal (Allen) 2 a
12 mm em cromo vanádio
01 Miniextrator com duas garras
01 Torquímetro com relógio 8 a 40 Nm
02 Morsas de bancada nº 5

 Apostila

MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Mecânico de Motocicletas
Unidade Curricular: Sistemas Mecânicos de Motocicletas.
Carga Horária: 184h
Unidade de Competência 2: Realizar manutenção em sistemas mecânicos seguindo especificações
técnicas do fabricante e normas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho.
Objetivo da Unidade Curricular: Propiciar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais,
organizativas e metodológicas relacionados aos sistemas mecânicos de motocicletas.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Conhecimentos
Princípios de mecânica
 Identificar os princípios físicos, termodinâmicos Metrologia aplicada aos sistemas
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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e químicos aplicáveis aos sistemas mecânicos mecânicos
de motocicletas
 Instrumentos de medição
 Ler e interpretar desenhos técnicos aplicáveis
 Tipos
aos sistemas mecânicos
 Características
 Aplicações
 Reconhecer os principais componentes
 Limpeza
aplicáveis aos sistemas mecânicos de
 Conservação
motocicletas
Identificação do serviço
 Interpretar as informações do proprietário
quanto às anomalias apresentadas pela
motocicleta
 Identificar, com base nas informações
fornecidas pelo proprietário, o contexto de
utilização da motocicleta
 Selecionar as informações fornecidas pelo
proprietário que apresentam elementos que
possam levar a um diagnóstico das anomalias
apresentadas pela motocicleta, tendo em vista
a geração de ordem de serviço
 Correlacionar, para fins de diagnóstico, as
informações fornecidas pelo proprietário e o
histórico
de
manutenções
com
as
especificações/indicações do manual do
fabricante
 Interpretar os procedimentos e
 normas técnicas aplicáveis à manutenção dos
sistemas eletroeletrônicos
 Reconhecer os diferentes tipos de ferramentas
e equipamentos utilizados na manutenção dos
sistemas mecânicos, assim como as suas
características, funções, formas de uso,
aferição e conservação
 Reconhecer os diferentes tipos de testes de
funcionamento dos sistemas mecânicos, assim
como a sua função, forma de execução e
avaliação de resultados
 Identificar, pela inspeção visual, possíveis
falhas nos sistemas mecânicos, tendo em vista
a consideração do diagnóstico na elaboração
de relatórios, ordem de serviço ou solução do
problema diagnosticado
 Interpretar o plano de manutenção quanto aos
critérios e condições a serem considerados na
manutenção da motocicleta
 Identificar, no plano de manutenção dos
sistemas
mecânicos,
os
requisitos
e
parâmetros a serem considerados nos
serviços de manutenção, tendo em vista a
orientação ao proprietário e a identificação de
eventuais necessidades de reparos adicionais
 Fundamentar tecnicamente a necessidade de

Segurança na manutenção de sistemas
mecânicos
 Fundamentos e normas de segurança
 Riscos na operação de reparação
 EPI’s
 Tipos
 Características
 Aplicações
 Conservação
Manual do proprietário
Manual de reparação e normas
 Normas aplicadas aos sistemas mecânicos
 Atualização das normas e procedimentos
 Características técnicas das motocicletas
 Procedimentos de inspeção
 Procedimentos de remoção e desmontagem
 Procedimentos de manutenção
 Procedimentos de teste
 Parâmetros de avaliação de componentes
Produtos de limpeza
 Características
 Aplicações e uso
 Descarte e armazenamento
Armazenamento de componentes e resíduos
 Procedimentos e normas de armazenamento
 Armazenamento de resíduos sólidos e
químicos
 Segregação e destinação de componentes
Normas e legislação ambiental aplicáveis a
resíduos
 Municipais, estaduais e federais
 Resíduos
 Tipos
 Características
 Segregação de materiais aplicados ao
sistema mecânico de motocicletas
 Descarte
Ferramentas e equipamentos

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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serviços adicionais nos sistemas mecânicos
 Reconhecer os possíveis impactos ou
consequências das anomalias nos sistemas
mecânicos, em outros sistemas da motocicleta,
tendo em vista a orientação ao proprietário
 Fundamentar tecnicamente a necessidade de
manutenção em outros sistemas em função
das anomalias apresentadas pela motocicleta
nos sistemas mecânicos, tendo em vista a
orientação ao proprietário

 Tipos,
características,
funcionamento,
aplicações,
manutenção,
limpeza
e
conservação (aferição)
 Normas de segurança
 Ferramentas de informática: softwares
específicos e internet
 Interpretação de manuais

Dispositivos e equipamentos de apoio aos
sistemas mecânicos da motocicleta
 Tipos
Inspeção de componentes
 Características
 Reconhecer os tipos, características, funções,  Aplicações e conservação
posicionamento
e
funcionamento
dos
diferentes componentes que constituem os Técnicas de ajustagem
sistemas mecânicos como requisito para a  Normas e procedimentos
inspeção visual dos mesmos
 Ferramentas e equipamentos de ajustagem
 Reconhecer os tipos, características e formas
 Tipos
de uso dos instrumentos e equipamentos
 Características
utilizados na medição de grandezas físicas de
 Aplicação
componentes dos sistemas mecânicos
 Limpeza
 Identificar, no manual de fabricante, as
 Conservação
características dimensionais dos componentes  Segurança na operação de ajustagem
dos sistemas mecânicos, tendo em vista a
verificação
de
compatibilidade
dos Ordem de serviço
componentes inspecionados
 Elaboração
 Reconhecer os diferentes tipos de EPI’s  Coleta, interpretação e registro de
aplicáveis à inspeção de componentes dos
informações
sistemas mecânicos, assim como suas  Orçamento de mão de obra
finalidades, condições de uso (conservação) e
 Tempo Padrão de Mão de Obra (TPMO)
orientações do fabricante
 Selecionar, com base no manual de Sistema de freios
reparação, as ferramentas e equipamentos
 Tipos
indicados para o processo de inspeção de
 Características
componentes dos sistemas mecânicos
 Componentes
 Interpretar as indicações do fabricante quanto
aos critérios de manipulação e uso das  Funcionamento e anomalias
ferramentas e equipamentos aplicáveis à  Checklist: preenchimento, execução, registro
de informações
inspeção de componentes

Componentes dos sistemas de freios
 Interpretar os procedimentos e normas
 Características construtivas e
técnicas
aplicáveis
à
inspeção
de
funcionamento dos componentes
componentes dos sistemas mecânicos
 Procedimentos de inspeção
 Análise de resultados de inspeção com
Reparação de componentes
base no manual do fabricante
 Avaliar a conformidade dos componentes dos

Vida
útil x utilização (normal ou severa)
sistemas mecânicos a serem montados,

Checklist
de substituição de peças
considerando
os
requisitos
técnicos

Catálogo
de
peças
estabelecidos no manual do fabricante
 Orçamento de peças
 Interpretar as indicações do fabricante quanto
aos critérios de manipulação e uso das  Anomalias dos sistemas de freios
 Tipos e características
ferramentas e equipamentos aplicáveis à
 Causa x consequência no sistema de
reparação/substituição de componentes
freios
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 Impactos no funcionamento dos
 Interpretar as normas, procedimentos e
sistemas de freios
critérios
de
segurança
aplicáveis
à
reparação/substituição e à ajustagem de  Manipulação de componentes
componentes dos sistemas mecânicos
 Procedimentos e normas técnicas
 Dispositivos e equipamentos de apoio:
 Reconhecer os diferentes tipos de EPI’s
tipos, características, aplicações e
aplicáveis
à
reparação/substituição
de
conservação
componentes dos sistemas mecânicos, assim
como suas finalidades, condições de uso  Diagnóstico, manutenção e reparação de
(conservação) e orientações do fabricante
sistema de freios
 Desmontagem
 Reconhecer os padrões e normas aplicáveis à
 Limpeza
limpeza de componentes montados nos
 Inspeção
sistemas mecânicos
 Diagnóstico de falhas
 Reconhecer os requisitos da legislação a
 Reparação
serem considerados no descarte de resíduos
 Substituição
gerados
nos
processos
de
 Montagem
reparação/substituição de componentes dos
 Ajuste
sistemas mecânicos
 Teste
 Selecionar, com base no manual de

Teste
de frenagem
reparação/substituição,
as
ferramentas
 Tipos
indicadas
para
o
processo
de
 Procedimentos
reparação/substituição de componentes dos
 Ferramentas e equipamentos
sistemas mecânicos
 Análise de resultados com base no
manual do fabricante
Testar o funcionamento
 Selecionar, com base no manual de
reparação, as ferramentas e equipamentos Sistema de suspensão e direção
indicados para o processo de teste de  Tipos
 Características
funcionamento dos sistemas mecânicos
 Interpretar as indicações do fabricante quanto  Componentes
aos critérios de manipulação e uso das  Funcionamento e anomalias
ferramentas e equipamentos aplicáveis a  Aplicação, no sistema de suspensão, dos
testes de funcionamento dos sistemas
princípios de hidráulica e mecânica
mecânicos
 Checklist de avaliação do sistema
 Interpretar os procedimentos e normas  Ferramentas de informática
técnicas aplicáveis a testes de funcionamento  Componentes dos sistemas de suspensão e
dos sistemas mecânicos
direção
 Reconhecer os diferentes tipos de testes de
 Características construtivas, de
simulação, sua forma de aplicação e avaliação
funcionamento e anomalias
de resultados, tendo em vista a verificação de
 Procedimentos técnicos de inspeção
conformidade de funcionamento dos sistemas
 Parâmetros de avaliação dos
mecânicos
componentes
 Reconhecer o padrão de entrega técnica
 Análise de resultados com base o
utilizado pela empresa (verificações finais,
manual do fabricante
remoção de proteções, orientação sobre
 Vida útil x utilização (normal ou severa)
futuras revisões, informações sobre serviços
 Checklist de substituição de peças
executados, devolução de peças substituídas)
 Catálogo de peças
 Sistemas de gerenciamento
 Orçamento de peças
Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas (Capacidades de Gestão)
 Anomalias no sistema de suspensão e
direção
Sociais
 Tipos e características
 Causa x consequência
 Demonstrar espírito colaborativo em atividades
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coletivas
 Impactos no funcionamento
 Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas  Diagnóstico,
manutenção
e
relações profissionais
reparação/substituição de sistema de
suspensão e direção
Organizativas
 Desmontagem
 Limpeza
 Reconhecer os princípios da organização no
 Inspeção
desenvolvimento das atividades sob a sua
 Diagnóstico de falhas
responsabilidade
 Reparação
 Reconhecer a iniciativa e a pesquisa como
 Substituição
características
e
fontes
de
inovação
 Montagem
fundamentais e requisito de um bom
 Ajuste
profissional
 Teste

Teste
de suspensão e direção
Metodológicas
 Procedimentos
 Reconhecer situações de risco à saúde e
 Ferramentas
segurança do trabalhador e as diferentes
 Análise de resultados com base no
formas de proteção a esses riscos
manual do fabricante
 Demonstrar
organização
nos
próprios
materiais e no desenvolvimento das atividades
 Reconhecer o conceito e a importância da Motores de combustão interna e seus
sistemas e transmissão
qualidade nas rotinas de trabalho
 Tipos
 Classificação
 Princípio de funcionamento
 Características construtivas
 Materiais empregados
 Conjuntos fixos e móveis
 Engrenagens
 Relação de transmissão
 Embreagem
 Sistema de engrenamento
 Funcionamento de motores a combustão
interna e seus sistemas e transmissão
 Sistemas integrados de funcionamento
do motor
 Arrefecimento
 Lubrificação
 Distribuição motora
 Alimentação de combustível
 Ignição
 Admissão de ar
 Desenhos mecânicos
 Simbologia, vistas e perspectivas
 Diagramas e circuitos hidráulicos e
pneumáticos
 Funcionamento do sistema de
transmissão
 Remoção de componentes
 Inspeção de componentes
 Exame visual dos componentes
 Identificação de falhas
 Registro de informações
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 Comparação dimensional
 Instrumentos de medição aplicados ao
sistema
 Verificação de conformidade
 Registro e análise dos resultados
 Equipamentos de diagnóstico
 Tipos
 Características
 Aplicações
 Conservação e atualização
 Softwares: instalação e uso
 Análise de dados
 Teste de funcionamento do motor e
transmissão
 Simulação de condições funcionamento
 Inspeção visual
 Identificação de possíveis falhas
 Verificação da eficácia da manutenção
 Testes finais
 Registro e análise de resultados
Inovação
 Conceito
 Inovação x melhoria
 Visão inovadora
Recursos
 Conceito
 Tipos
 Aplicação
Saúde e Segurança no trabalho
 Comportamento seguro (CIPA)
 Qualidade de vida no trabalho: cuidados com
a saúde, administração de estresse
Ética
 Código de ética profissional
 Senso moral
 Cidadania
 Direitos e deveres individuais e coletivas
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:
Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,






Sala de Aula
Biblioteca
Laboratório
Oficinas

Equipamentos e instrumentos
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Materiais e Acessórios

 01 Microcomputador desktop 500GB HD; 4
MB RAM; c/ DVD Drive R/W; Monitor 22“
LED, 2x Conector USB frontal + 2x Conector
USB traseiro; Conexão p/ Rede
 02 Elevadores Pneumáticos para Moto,
acionamento com dois cilindros, capacidade
mínima 500 Kg, com trava-rodas e com parte
traseira basculante, dimensões aproximadas
de 2500 mm x 700 mm
 01 Kit didático para ensaios de eletricidade,
D3000 7.02 - Motorcycle Lighting Circuits –
LJ Create ou equivalente
 02 Bases magnéticas com braço articulado e
ajuste fino; altura mínima de 235 mm, com
chave liga-desliga
 04 Multímetros digitais automotivos com
seleção automática de escala, medição de
tempo de injeção,
 frequência, ciclo de trabalho, ângulo de
permanência, RPM, temperatura, tensão,
intensidade de corrente, resistência elétrica,
teste de continuidade audível e teste de
diodos
 01 Osciloscópio automotivo digital portátil
com LCD de 280x240 pontos, com
iluminação de fundo e amostragem de
25Ms/s, duplo traço, faixa de DC a 5 MHZ,
sensibilidade vertical de 50mV/DIV a
10V/DIV, varredura de 1us/DIV a 50s/DIV,
máxima tensão de entrada de 300V (DC +
Pico AC), com formas de onda de referência
e cursor para medida de tempo e tensão
 01
Escâner
para
diagnóstico
em
motocicletas (motoescâner) com rotina de
diagnóstico
para
injeção
eletrônica
específico para motos, com memória de
avarias, leitura de RPM e ajuste de emissão
de CO
 04
Paquímetros
quadridimensionais
universal 0 - 150 mm -0,05mm
 01 Paquímetro quadridimensional universal 0
- 300 mm -0,05mm
 02 Pentes calibradores para rosca métrica
 02 Pentes calibradores para rosca whitworth
55
 02 Relógios comparadores – 10 mm - 0,01
mm
 02 Relógios comparadores – 1 mm - 0,001
mm
 01 Termômetro digital infravermelho -30°C a
550°C – Resolução 0,5°C/1°C
 01 Estação de soldagem com controle de
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temperatura até 450º C
Ferramentas e acessórios
 04 Alicates de bico curvo 6” em cromo
vanádio com cabos revestidos com
isolamento 5KV
 04 Alicates de bico reto 6” em cromo vanádio
com cabos revestidos com isolamento 5KV
 04 Alicates de corte diagonal - 6 ¼” em
cromo vanádio com cabos revestidos com
isolamento 5KV
 02 Alicates desencapadores de fios
polivalente 6” em cromo vanádio com cabos
revestidos com isolamento 5KV
 02 Alicates para abraçadeira elástica 6” em
cromo vanádio com cabos revestidos com
isolamento 5KV
 02 Alicates de pressão 10”, bicos retos
curvos em cromo vanádio com cabos
revestidos com isolamento 5KV
 04 Alicates universais 8” em cromo vanádio
com cabos revestidos com isolamento 5KV
 02 Arcos de serra extra-tensão com cabo
fechado 110mm de profundidade
 04 Chaves combinada 6 a 25 mm em cromo
vanádio
 02 Jogos de chave fenda 3/16” a ½” em
cromo vanádio
 04 Jogos de chave phillips 3/16” a ½” em
cromo vanádio
 04 Jogos de chave fixa 12 peças - 6 a 25
mm em cromo vanádio
 02 Jogos de chave soquete - 06 a 25 mm em
cromo vanádio
 01 Linha de ar comprimido, com válvula de
bloqueio e válvula redutora de pressão local
 01 Conjunto de extratores para rolamentos
 02 Jogos de chave fixa ¼” a 1” em cromo
vanádio 01 Jogo de chaves estrelas 6 a 25
mm em cromo vanádio
 02 Jogos de chaves hexagonal (Allen) 2 a 12
mm em cromo vanádio
 01 Miniextrator com duas garras
 01 Torquímetro com relógio 8 a 40 Nm
 02 Morsas de bancada nº 5
Material Didático

 Apostila

ESTRATÉGIAS DE ENSINO:
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As atividades serão elaboradas com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional, cujas
propostas deverão favorecer aprendizagens significativas, por meio da utilização de Estratégias de
Aprendizagem Desafiadoras (situação-problema, estudo de casos, projeto e pesquisa aplicada) e
diferentes estratégias de ensino (exposição dialogada ou mediada, demonstração, estudo dirigido,
visitas técnicas, entre outras).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO:
A avaliação do ensino e da aprendizagem deverá ser realizada com base em competências
considerando as três funções da avaliação descritas abaixo:


Função diagnóstica da avaliação acontece no início do processo e permite identificar

características gerais do aluno, tendo em vista a adequação do ensino à sua realidade.


Função formativa da avaliação fornece informações ao docente e ao aluno durante o

desenvolvimento de todo o processo de ensino e aprendizagem, permitindo localizar os pontos de
deficiências para intervir na melhoria continua desse processo.


Função somativa da avaliação permite avaliar a aprendizagem do aluno ao final de uma

etapa dos processos de ensino e aprendizagem, seja ela uma Situação de Aprendizagem, uma
Unidade Curricular, um Módulo ou um conjunto de módulos. As informações obtidas com essa
avaliação, ao final de uma etapa, podem se constituir em informações diagnósticas para a etapa
subsequente dos processos de ensino e aprendizagem.
MATERIAL DE CONSUMO:
Nº
01

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Junta para Moto Honda CG 150cc injeção eletrônica mix - 2013

02

Retentores de válvulas para moto CG 150cc injeção eletrônica mix -

QUANTIDADE/ITEM
02 Jg
04 Pç

2013
03

Anéis de pistão para moto Honda CG 150cc injeção eletrônica mix –

02 Jg

2013
04

Junta tampa do cabeçote para moto CG 150cc injeção eletrônica –

02 Pç

2013.
05

Junta do tensor para moto CG 150cc injeção eletrônica – mix 2013.

02 Pç

06

Anel de vedação do Parafuso do tensor CG 150cc Inj. Eletrônica –

02 Pç

2013.
07

Anel de vedação do duto de óleo CG 150cc Inj. Eletrônica mix – 2013.

02 Pç

08

Anel de vedação 13,8x2,5. Código 91303-KRM-840, CG 150cc I.E.

02 Pç

2013.
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09

Anel de vedação 31,7x2,4. Código 91305-KRM-840, CG 150cc I.E.

02 Pç

2013.
10

Anel de vedação 19,4x2,3. Código 91305-KPH-900, CG 150cc I.E.

02 Pç

2013.
11

Anel de vedação 12x3. Código 901307-KRM-840, CG 150cc I.E. 2013.

02 Pç

12

Reparo do motor de partida, CG 150cc Injeção Eletrônica mix – 2013.

01 Pç

13

Vela de Ignição para moto CG 150cc Injeção Eletrônica mix – 2013.

01 Pç

14

Óleo lubrificante para moto 25 W – 50.

02 l

15

Fluído para Transmissão Automática. ATF.

02 l

16

Silicone Neutro de Alta temperatura (Adesivo impermeabilizante).

100 g

17

White lub super.

02 ml

18

Limpa contatos.

02 ml

19

Trapo para limpeza

05 Kg

20

Graxa com agente de Extrema Pressão.

21

Luva de Algodão pigmentada.

10 Par

22

Óculos de segurança. Nº de C. A. 10.346 107x 116 mm.

20 Un

23

Lixa de ferro nº 180

05 Pç

24

Lixa de ferro nº 220

05 Pç

25

Lixa de ferro nº 320

05 Pç

26

Lixa de ferro nº 380

05 Pç

27

Lixa de ferro nº 400

05 Pç

01 l

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

APROVAÇÃO
Currículos e Programas – COEPT
EM: _____/_____/________

______________________________
Responsável pela aprovação
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