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PERFIL TÉCNICO-

PROFISSIONAL 
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COMPORTAMENTAL-

ATITUDINAL 

COMPETÊNCIA  

TÉCNICA-COGNITIVA 
HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS EMENTAS 

 O Técnico em Manutenção 

Automotiva é o profissional 

com visão sistêmica do seu 

papel na sociedade, que atua  

de forma independente e 

inovadora, acompanhando a 

evolução de sua profissão. 

Possui conhecimento de 

dinâmica organizacional, 

podendo atuar em empresas 

públicas e privadas bem como 

gerir seu próprio negócio. 

Atua com ética profissional, 

sustentabilidade, iniciativa 

empreendedora, 

responsabilidade 

socioambiental e domínio do 

saber-fazer, do saber-ser, do 

saber-saber e do saber-

conviver. Facilita o acesso e a 

disseminação do 

conhecimento. É crítico e 

consistente em sua atuação 

profissional. Possui 

habilidades de comunicação e 

de trabalho em equipes 

multidisciplinares. Aplica e 

respeita as normas de 

proteção e de prevenção ao 

meio ambiente, higiene e 

segurança no trabalho. 

É o profissional que arrisca 

inovações, a partir de um 

acompanhamento contínuo 

das tendências tecnológicas, 

constituindo-se num agente 

que compreende a realidade e 

nela interfere de forma ética e 

responsável, no sentido de 

seu aperfeiçoamento. Para 

tanto, pensa o seu fazer e 

aprende e reformula-se 

permanentemente.  Observa o 

cenário atual e relaciona com 

o saber existente, 

 Usa diferentes possibilidades de 

aprendizagem mediada por 

tecnologias no contexto do 

processo produtivo e da sociedade 

do conhecimento, desenvolvendo 

e aprimorando autonomia 

intelectual, pensamento crítico, 

espírito investigativo e criativo. 

 

 Compreende-se num quadro de 

formação/aprendizagem 

permanente e de contínua 

superação das competências 

pessoais e profissionais 

adquiridas, reconhecendo a 

complexidade e a mudança como 

características de vida.   

 

 Possui flexibilidade e 

predisposição para a 

aprendizagem social, histórica, 

cultural, política e/ou emocional.  

     

 Possui visão contextualizada da 

profissão em termos políticos, 

econômicos e sociais. 

 

 Entende e valoriza a leitura como 

um objeto cultural que promove a 

inserção no mundo do trabalho. 

 

  Valoriza e respeita as variações 

linguísticas compreendendo-as na 

dimensão histórico-cultural. 

 

 Valoriza a língua como marca 

identitária dos sujeitos e como 

objeto que possibilita a interação 

dos indivíduos nas organizações. 

                                                                                                                                                                                    

 Atua de forma a melhorar as 

condições de trabalho dos 

usuários preservando o meio 

ambiente. 

 

 Compreende os conceitos de EaD 

e suas características básicas. 

 

 Conhece e compreende a 

dinâmica do Ambiente Virtual e 

suas diferentes interfaces. 

 

 Compreende a língua portuguesa e 

suas técnicas de comunicação oral 

e escrita. 

 

 Conhece e diferencia as variantes 

linguísticas adequadas a cada 

contexto de situação real de 

comunicação oral e escrita. 

 

 Conhece os fundamentos da 

língua inglesa. 

 

 Compreende e se comunica no 

idioma inglês de forma a entender 

as demandas específicas na área 

de atuação profissional. 

 

 Conhece as relações entre os 

aspectos técnicos, sociais, 

econômicos, legais e éticos de sua 

formação. 

 

 Compreende a dinâmica das 

relações interpessoais produzidas 

no ambiente de trabalho. 

 

 Compreende e estabelece relação 

entre as condições do trabalho 

com a saúde do trabalhador e com 

o meio ambiente. 

 

 Identifica oportunidades de 

negócio.  

 

 Compreende o correto 

funcionamento dos equipamentos 

e softwares de controle e 

processos industriais. 

 Utiliza adequadamente as interfaces 

do ambiente virtual, sistemas 

operacionais e aplicativos. 

 

 Utiliza o Ambiente Virtual de Ensino-

aprendizagem para argumentar, 

discutir e expressar opiniões com 

clareza e coerência lógica. 

 

 Expressa ideias de forma clara 

empregando técnicas de comunicação 

apropriadas a cada situação. 

 

 Aplica a variante linguística adequada 

a cada contexto de situação real de 

comunicação oral e escrita. 

 

 Faz uso apropriado das normas 

gramaticais da variante em 

determinado contexto de 

comunicação. 

 

 Utiliza ferramentas instrumentais na 

leitura de textos específicos da área 

profissional em língua inglesa. 

 

 Utiliza as estruturas básicas da língua 

inglesa para se expressar 

operacionalmente. 

 

 Atua na aplicação das ferramentas de 

informática básica nas suas atividades 

de trabalho. 

 

 Executa ações de prevenção de 

acidentes, preservação do meio 

ambiente e da saúde. 

 

 Emprega os conceitos básicos de 

eletricidade para a utilização de 

equipamentos e dispositivos elétricos. 

 

 Diferencia os principais sistemas e 

subsistemas de equipamentos de 

dispositivos eletrônicos. 

 Modalidade de Educação a 

Distância (EaD) 

 

 Ambiente Virtual de Ensino-

Aprendizagem (AVEA) 

 

 Sistemas operacionais 

 

 Aplicativos 

 

 Ferramentas de comunicação 

 

 Leitura, interpretação e redação de 

textos 

 

 Variantes da língua no contexto de 

situação comunicativa. 

 

 Normas linguísticas 

 

 Leitura e interpretação de textos 

técnico-científicos em inglês 

 

 Vocabulário técnico em inglês 
 

 Hardware 

 

 Software 

 

 Recursos do computador 

 

 Internet 

 

 Estrutura de um projeto de uma 

empresa prestadora de serviço 

 

  CIPA 

 

 Princípios de prevenção e redução 

de riscos e acidentes  

 

 Geometria espacial, álgebra, 

trigonometria 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Ambientação em Educação a 

Distância (45h) 

Concepções e legislação em EaD. 

Ambiente Virtual de Ensino-

Aprendizagem. Ferramentas de 

navegação e busca na Internet. 

Metodologias de estudo baseadas nos 

princípios de autonomia, interação e 

cooperação. 

 

Português Instrumental (30h) 

Leitura e compreensão de textos da área 

profissional. Níveis de linguagem e 

adequação linguística. Comunicação oral 

e escrita. Gramática aplicada. Redação 

técnica. 
 
 

Inglês Instrumental (30h) 

Leitura e compreensão de textos técnico-

científicos. Expressão oral. 

 

Introdução à Informática (45h) 

Conceitos básicos de informática. 

Ferramentas para produção e edição de 

textos, planilhas eletrônicas e 

apresentação de slides. 

 

Empreendedorismo (30h) 

Fundamentos do empreendedorismo. 

Arranjos produtivos. Plano de negócios. 

Perfil do empreendedor. 

 

Segurança, Meio ambiente e Saúde 

(30h) 

Segurança no trabalho. Legislação e 

Normas Regulamentadoras. Primeiros 

Socorros. Gerenciamento Ambiental. 

 

Matemática (30h) 
Volumes: cubo, paralelepípedo, esfera e 

cilindro. Transformação de unidades. 

Regra de três e proporções. Porcentagem. 

Círculo trigonométrico.  Teorema de 

Pitágoras. 
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estabelecendo novas 

interações, na perspectiva de 

prever e projetar o saber 

futuro.  

É o profissional que instala, 

mantém e/ou repara   

instalações elétricas e/ou de 

automação e comando, 

sinalização e proteção, de 

distribuição de energia 

elétrica e de instalações de 

telecomunicações em 

edifícios, e/ou sistemas 

automotivos, e/ou 

instrumentos e aparelhos 

eletroeletrônicos. 
 

  Atua social e profissionalmente 

de forma ética.    

                                                                              

 Facilita o acesso e a disseminação 

do conhecimento na sua área de 

atuação. 

 

  Possui visão crítica e consistente 

sobre o impacto de sua atuação 

profissional na sociedade. 

 

  É criativo e inovador na solução 

dos problemas.  

                                                              

 É cooperativo em equipes 

multidisciplinares.  

 

 Mobiliza eficazmente recursos e 

saberes, no sentido de atender a 

objetivos coletivos, profissionais e 

pessoais, mesmo em contextos de 

incertezas.  

 

 Tem bom relacionamento 

interpessoal. 

 

 Possui consciência da necessidade 

de estar sempre atualizado 

tecnologicamente face às 

mudanças de sua profissão.  

 

 Valoriza relações interpessoais 

positivas no ambiente de trabalho. 

 

 Atua em prol do desenvolvimento 

sustentável. 

 

 Fomenta o associativismo como 

alternativa de desenvolvimento 

econômico e social. 

 

 Atua comunitariamente de forma 

cooperativa e em equipes 

multiprofissionais em toda cadeia 

produtiva. 

 

 Planeja e organiza condições de 

trabalho seguro em benefício dos 

trabalhadores.                                                

 

 Defende a flexibilidade das 

atividades como alternativa 

 

 Conhece documentação técnica de 

sistemas de controle e processos 

industriais. 

 

 É capaz de analisar necessidades 

de substituição ou de atualização 

tecnológica de equipamentos e/ou 

de softwares. 

 

 Conhece as normas básicas de 

segurança para instalação e 

configuração de dispositivos e 

equipamentos. 

 

 Identifica o processo evolutivo 

dos computadores. 

 

 Gerencia mídias de 

armazenamento. 

 

 Descreve as características dos 

principais combustíveis utilizados. 

 

 Descreve os principais materiais 

que compõem os motores e as 

novas tendências do mercado. 

 

 Identifica e conhece a utilidade 

das principais ferramentas 

utilizadas no cotidiano de oficina 

automotiva. 

 

 Conhece e explica como ocorrem 

as reações químicas e processos 

físicos que estão envolvidos no 

funcionamento de um automóvel. 

 

 Explica o funcionamento dos 

sistemas de suspensão e direção 

automotivas, identificando seus 

componentes constituintes e 

principais anomalias de 

funcionamento. 

 

 Explicita as principais 

propriedades físicas e químicas 

dos materiais metálicos e 

poliméricos presentes no 

automóvel. 

 

 Conhece a evolução dos principais 

materiais utilizados na fabricação 

 

 Repara componentes eletrônicos 

básicos do sistema elétrico 

automotivo. 

 

 Utiliza de forma eficiente o 

computador como instrumento de 

trabalho. 

 

  Implementa e/ou recomenda a 

abertura de negócios na área 

automotiva. 

 

  Aplica as novas tecnologias no setor 

automotivo. 

 

 Utiliza e manuseia corretamente os 

instrumentos básicos de medição 

necessários à prática automotiva. 

 

 Manuseia e utiliza as principais 

ferramentas utilizadas no cotidiano de 

uma oficina automotiva. 

 

 Utiliza corretamente os instrumentos 

de medição de qualidade dos 

combustíveis. 

 

 Executa de forma correta as operações 

para reposição do sistema de 

suspensão e demais componentes que 

integram o conjunto.  

 

 Executa as ações necessárias sobre o 

sistema de transmissão veicular.  

 

 Realiza com eficiência reparos no 

sistema elétrico do automóvel. 

 

 Realiza diagnóstico e substitui 

componentes danificados do sistema 

de freios do veículo.  

 

 Realiza pequenos reparos de funilaria 

e pintura, utilizando materiais e 

técnicas avançadas. 

 

 Executa ações de segurança no 

ambiente de trabalho visando à 

prevenção de acidente. 

 

 Utiliza corretamente recursos e 

 Componentes elétricos básicos do 

sistema elétrico automotivo, 

instrumentação elétrica 

 

 Eletrônica analógica, eletrônica 

digital, princípios básicos de 

circuitos, componentes eletrônicos 

 

 Princípios éticos em cidadania 

  

   Química, química orgânica, 

dinâmica 

 

 Elementos de transmissão de 

movimento e força nos sistemas 

automotivos 

 

 Termodinâmica no setor 

automotivo, ciclos térmicos 

 

 Ferramentas utilizadas no cotidiano 

da oficina automotiva 

 

 Qualidade em serviços automotivos 

 

  Instrumentos básicos de medições 

necessários à pratica automotiva 

 

 Materiais que compõem o carro, 

materiais metálicos, ligas e 

poliméricos, propriedades dos 

materiais 

 

 Componentes e funcionamento de 

motor de combustão interna. Ciclos 

do motor a 4 tempos por ignição a 

centelha. Sistemas auxiliares dos 

motores de combustão interna  

 

  Componentes e funcionamento dos 

sistemas usuais de transmissão  

 

 Sistemas e componentes elétricos 

embarcados nos automóveis 

 

 Sistemas de suspensão e direção 

automotivas 

 

 Componentes, funcionamento e 

anomalias do sistema de suspensão 

e direção automotiva 

 

 

Eletricidade Básica (60h) 

Eletrostática. Eletrodinâmica. 

Capacitores. Magnetismo. 

Eletromagnetismo. Corrente alternada. 

Correção do fator de potência. Sistemas 

trifásicos. 

 

Ética Profissional (30h) 

Fundamentos da ética. Legislação 

profissional. Código de ética. 

 

Fundamentos de Físico-Química 

Aplicados 

 (60h) 

Elementos químicos dos principais 

combustíveis na área automotiva. 

Reações químicas e processos físicos 

envolvidos no funcionamento de um 

automóvel. Petróleo. Gasolina. Álcool. 

GNV. Diesel. Lei dos gases aplicada ao 

sistema automotivo. Equilíbrio dos 

fluidos. Equilíbrio dos sólidos. Vetores. 

Termologia. 

  

Mecânica Aplicada a Sistemas 

Automotivos  

(60h) 

Engrenagens. Eixo cardan. Correntes, 

correia e polias. Molas. Sistemas 

hidráulicos. Sistemas articulados. 

 

Termodinâmica Aplicada (60h) 

Ciclo Otto. Ciclo diesel. 1ª lei da 

termodinâmica. 2ª lei da termodinâmica. 

Trabalho e calor. 

 

Ferramental Padrão em Serviços 

Automotivos (60h) 

Torquímetro. Compressímetro de 

cilindros. Saca-rolamentos. Macaco. 

Jacaré. Cavaletes. Elevador de colunas. 

Alicates. Chaves. Cinta de filtro de óleo. 

Alicate de pressão. 

 

Planejamento e Qualidade de 

Manutenção em Serviços (60h) 

Gerenciamento de qualidade em serviços 

automotivos. Implantação de qualidade. 

Sistema de informações. Métodos e 

modelos de avaliação da qualidade. 

Qualidade total. 
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perante as vulnerabilidades da 

sociedade e do mercado. 

 

 Demonstra liderança, capacidade 

de comunicação e de organização. 

 

de automóveis.  

 

 Realiza diagnósticos simples no 

sistema elétrico automotivo 

através do uso do multímetro 

digital.  

 

 Conhece os componentes 

constituintes e o princípio de 

funcionamento dos sistemas 

usuais de transmissão que 

equipam os veículos atuais.  

 

 Conhece os sistemas e 

componentes elétricos essenciais 

nos automóveis. 

 

 Conhece o princípio de 

funcionamento de componentes 

dos sistemas de ar condicionado, 

freios ABS, airbags e rede CAN.  

 

  Conhece materiais e técnicas para 

realizar pequenos reparos de 

funilaria e pintura. 

 

 Avalia e planeja as ações de 

segurança no ambiente de trabalho 

visando à prevenção de acidentes. 

 

 Compreende o funcionamento 

identificando os componentes e as 

estratégias dos sistemas de injeção 

e ignição eletrônica 

computadorizadas que equipam a 

totalidade dos veículos leves 

atualmente em produção no 

Brasil. 

 

 Identifica os componentes dos 

sistemas de freios e rodas que 

equipam os automóveis.  

 

 Identifica os sistemas elétricos 

mais sofisticados presentes nos 

veículos brasileiros. 

 

 Conhece normas, portarias, 

pareceres e leis relacionadas às 

atividades automotivas. 

 

 Planeja a qualidade dos serviços 

dos veículos. 

ferramentas de informática específicos 

da área automotiva. 

 

 Aplica corretamente as técnicas para 

diagnóstico e de manutenção dos 

sistemas de freios e rodas. 

 

 Executa e administra projetos e 

consultorias sobre produtos e 

tecnologias da área automotiva. 

 

 Gerencia os aspectos financeiros 

relacionados a serviços de manutenção 

automotiva. 

 

 Utiliza corretamente os equipamentos 

de proteção e segurança no trabalho. 

  

 Realiza diagnósticos e manutenção nos 

sistemas de ar-condicionado veicular, 

freios ABS, airbags e rede CAN. 

 

 Realiza desenho de peças à mão livre 

conforme normas técnicas. 

 

 Realiza manutenções preventivas e 

corretivas em automóveis de passeio e 

pequenos utilitários. 

 

 Executa ações de instalação, 

manutenção e/ou reparação em sistema 

automotivo veicular. 
 

 Funcionamento dos sistemas de 

injeção e ignição eletrônica 

computadorizadas  

 

 Sistemas de freios e rodas 

  

 Sistemas de ar-condicionado, freios 

ABS, airbags e rede CAN 

 

  Reparos de funilaria e pintura 

 

 Normas para desenho técnico – 

ABNT/DIN, Técnicas de traçado à 

mão livre, sistemas de 

representação em desenho técnico 

 
 

Metrologia Orientada a Controles 

Automotivos (60h) 

Paquímetro. Micrômetro. Relógio 

comparador. Buretas. Goniômetro. 

Plastigases. 

 

Ciências dos Materiais (30h) 

Metais. Polímeros. Propriedades dos 

materiais. Principais ligas utilizadas no 

setor automotivo. Esforços mecânicos. 

Propriedades: mecânicas, elétricas, 

térmicas, químicas e ópticas. Fadiga. 

Tenacidade. Dureza. Fluência e 

elasticidade. 

 

Motores de combustão interna (60h) 

Bloco de cilindros. Cabeçote e cárter. 

Pistões. Bielas. Árvore de manivelas. 

Volante. Eixo comando de válvulas. 

Válvulas. Tuchos. Pescador. Bomba de 

óleo. Filtro. Válvula moduladora. 

Radiador. Bomba d’água. Válvula 

termostática. Eletroventilador. 

 

Sistemas de Transmissões Automotivas 

(60h) 
Sistemas de embreagem. Caixas de 

marchas convencionais 

(mecânica e automatizada, câmbio CVT, 

câmbio automático). Juntas 

homocinéticas.  

 

Sistemas Eletroeletrônicos 

Automotivos I (60 h) 
Diagnósticos de defeitos nos 

componentes elétricos. Acumuladores 

elétricos. Sistemas de carga. Sistema de 

partida. Sistemas elétricos automotivos. 

Caixa de fusíveis, leitura básica de 

circuitos elétricos automotivos. 

 

Sistemas de Suspensão e Direção 

Automotiva (60h) 

Sistemas de suspensão e direção 

automotiva. Suspensões. Amortecedores. 

Barra estabilizadora e coxins. Direção. 

Tópicos de diagnóstico de sistemas de S 

& D. 

 

Gerenciamento Eletrônico do Motor 

(60h) 

Sistemas de injeção e ignição eletrônica 

computadorizada mistura ar x 



Técnico em Manutenção Automotiva 

 

 

 Identifica a necessidade de 

manutenção nos sistemas de ar 

condicionado veicular, freios 

ABS, airbags e rede CAN. 

 

 Conhece o processo 

administrativo, o mercado e a 

comercialização de toda a cadeia 

produtiva nas empresas. 

 

 Identifica e coordena os processos 

de montagem, monitoramento e 

gestão do empreendimento da 

produção automotiva. 

 

 Aplica conhecimentos teóricos e 

práticos na utilização de 

instrumentos básicos de medições 

necessários à pratica automotiva. 

 

 Conhece as normas técnicas que 

regulam a segurança no trabalho. 

 

 Compreende, integra e consolida 

os conhecimentos na área técnica. 

 

 Conhece a técnica de desenho à 

mão livre de acordo com as 

normas técnicas vigentes no país. 
 

combustível. Tipos de misturas. O ponto 

de ignição. Gerenciamento eletrônico do 

motor. Diagnóstico do sistema. Tópicos 

de lógica de diagnóstico. 

 

Sistemas de Freios e Rodas (60h) 

Sistemas de freio. Rodas. Tópicos de 

diagnóstico em sistemas de F & R. 

Monitoramento eletrônico do sistema de 

freio. 

 

Sistemas Eletroeletrônicos 

Automotivos II (60h) 
Sistemas de ar condicionado, freios ABS, 

airbags e rede CAN. Diagnósticos e 

manutenção desses sistemas. 

 

Processos de Funilaria e Pintura 

Automotiva (60h) 

Técnicas de reparos de funilaria e 

pintura. Enquadramento e geometria de 

carroceria. Colagem de vidros. Tópicos 

de DSP. Pintura automotiva. 

 

Desenho Técnico (30h) 

Introdução ao desenho técnico. 

Instrumentos utilizados em desenho 

técnico. Normas técnicas. Desenho 

geométrico. Desenho projetivo: vistas 

ortográficas e perspectivas. Supressão de 

vista. Tolerância. Estados de superfícies. 

 

 

 


