
 

 Prezados, 

       Sejam bem vindos ao simulado para Comissario de Bordo. Informamos os Senhores 

que os simulados aqui presente foram feitos em caráter caseiro, então provavelmente 

haverá erros de ortografia entre outros, peçamos a colaboração de todos, pois este simulado 

esta ai para ajuda-los, diferente dos simulados encontrados pela Internet este é 

completamente grátis. 

       A AFAC espera que os senhores aproveitem, e que estes simulados possa ajuda-los. 

      Bom simulado e Obrigado! 
 

 

1 - Dos itens abaixo qual deles é um dispositivo hipersustentador de bordo de 

ataque: 

 speed brake 

 slat 

 flap 

 spoiler 

2 - Se obtivermos sustentação maior que o peso o avião: 

 desce 

 sobe 

 cai 

 se mantem nivelado 

3 - Os aviões que possuem a asa acima de sua fuselagem, separada da mesma, 

são aviões com asa: 

 baixa  

 parassol 

 alta 

 média  

4 - O método de navegação em que o piloto se mantém em contato visual 

permanente com a superfície é chamado de navegação: 

 radiogoniométrica 



 

 celestial  

 por contato  

 estimada  

5 - O nevoeiro marítimo tem maior intensidade durante que período: 

 dia e noite  

 a qualquer momento 

 de noite  

 de dia  

6 - São responsáveis pelo formato aerodinâmico das asas: 

 longarinas 

 tirantes 

 montantes  

 nervuras 

7 - Em carta aeronáutica, a existência de uma linha tracejada simples significa a 

presença de: 

 isogônica  

 isopórica 

 isoclínica  

 agônica 

8 - Círculos menores dispostos paralelamente ao Equador, são conhecidos como: 

 latitude  

 paralelos 

 meridianos  

 longitude 

9 - Se igualarmos sustentação e peso o avião: 



 

 gira 

 sobe 

 se mantem nivelado 

 desce 

10 - As aeronaves que pousam e decolam somente de solo firma são classificadas 

como: 

 hidroaviões 

 hidroplanos 

 litoplanos 

 anfibios 

11 - Diedro, enflechamento, ambos positivos, são fatores que criam uma condição 

de estabilidade: 

 estável 

 indiferente 

 negativa 

 instável 

12 - Qual a única nuvem que produz trovoada? 

 CC 

 AS 

 CS 

 CB 

13 - O ângulo formado entre o bordo de ataque das asas e o eixo lateral, chama-

se: 

 diedro 

 ângulo de ataque  

 enflechamento  



 

 corda  

14 - Navegação visual ou por contato e navegação estimada, são métodos 

utilizada para que regras de vôo: 

 radiogniométrica 

 celestial 

 IFR 

 VFR  

15 - A camada da atmosfera responsável pela difusão da luz é a: 

 troposfera  

 estratosfera 

 ionosfera  

 exosfera 

16 - A distância angular lida a partir do Meridiano de Greenwich até um outro 

meridiano qualquer chama-se: 

 co-latitude 

 latitude  

 co-longitude  

 longitude 

17 - A brisa marítima flui normalmente durante: 

 a noite  

 não flui 

 o dia  

 de dia e de noite  

18 - Qual a nuvem que produz o chamado céu encarneirado: 



 

 nimbostratus 

 cirrus 

 altocumulus  

 altostratus 

19 - As estruturas de aeronaves que cavernas e longarinas, são do tipo: 

 semimonocoque 

 monocoque 

 semicantilever 

 cantilever 

20 - Os ventos que se aquecem subindo as encostas são chamados de: 

 catabáticos  

 anabáticos 

 diabáticos 

 adiabáticos  

Gabaritos 

1-B 2-B 3-B 4-C 5-A 6-D 7-A 8-B 9-C 10-C 11-A 12-D 13-C 14-D 15-B 16-D 17-C 18-C 

19-A 20-B 

 

Obrigado por ter realizados os nossos simulados de Comissario de Bordo, esperamos que 

tenham lhe ajudado nos seus estudos , para fazer criticas ou sugestões entre em contato 

através do email afaccb@gamil.com. 

 

     Agora para realizar mais simulados e ainda a concorrer a uma maquete de avião e a um 

vôo de incentivo em avião ou helicóptero , e o melhor onde você escolher, basta adquirir os 

simulados do portal Piloto comercial através do link abaixo: 

                                    www.pilotocomercial.com.br/portal/afac 

 

Muito obrigado pela escolha e boa sorte em sua banca há, não deixe de adquirir os 

simulados são ótimos 
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