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! Dadas ilustrações, você será capaz identificar as partes do avião, e vai saber 
responder a perguntas de forma oral ou escrita.

1.! Esta é a fuselagem.
a. A fuselagem é a unidade estrutural principal do avião.
b. Outro termo para unidade estrutural é conjunto de montagem.
c. A fuselagem é a unidade estrutural na qual as outras unidades ou conjuntos de 

montagem são fixados.

2.! Estas são asas.
a. As asas provêm a força de levantamento.
b. Elas suportam o peso do avião durante o vôo.
c. As asas são fixadas na fuselagem.

3.! Esta é a cauda.
a. O conjunto de montagem completo da traseira e chamado de cauda.
b. O estabilizador vertical é uma “espécie de barbatana” vertical fixada a 

fuselagem.
c. Ele provê o efeito estabilizador para o avião.
d. O estabilizador vertical também serve de suporte para o leme.

4.! Este é o leme.
a. O leme é um dos principais controles de vôo.
b. Ele serve para controlar a direção de vôo do avião.

5.! Este é o estabilizador horizontal. 
a. O estabilizador horizontal é uma superfície (painel) paralela ao chão.
b. Ele fica preso na parte de trás da fuselagem.
c. O estabilizador horizontal também serve de suporte para o profundor.

6.! Estes são ailerons.
a. Ailerons são painéis articulados (móveis) presos na parte de trás das asas.

7.! Este é o trem de pouso.
a. O conjunto de montagem do trem de pouso provê um meio de rolagem e suporte 

para o avião quando está no chão.

8.! Estas são capotas do motor.
! a. As capotas do motor são desenhadas para acomodar os motores.

b. As capotas do motor são construídas nas asas ou ficam suspensas nelas.

9.! Estes são profundores.
a. Profundores são painéis articulados presos na parte de trás do estabilizador 

horizontal.


