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EXERCÍCIOS DE CILINDRADA:  

 

1 - Calcular a cilindrada de um motor de 6 cilindros, cujo pistão tem um diâmetro de 

8,33 cm e um curso de 16,45 cm. R: 5376,217 cm3 

 

2 - Calcular a cilindrada de um motor de 8 cilindros, cujo pistão tem um diâmetro de 

7,69 cm e um curso de 11,32 cm. R: 4203,961 cm3 

  

3 - Calcular a cilindrada de um motor de 8 cilindros, cujo pistão tem um diâmetro de 

10,2 cm e um curso de 22,3 cm.  R: 14570,177 cm3 

 

4 - Calcular a cilindrada de um motor de 4 cilindros, cujo pistão tem um diâmetro de 

5,84 cm e um curso de 10,4 cm.  R: 1113,752 cm3 

 

5 - Calcular a cilindrada de um motor de 6 cilindros, cujo pistão tem um diâmetro de 11 

cm e um curso de 15,96 cm. R: 9095,763 cm3 

 

6 - Calcular a cilindrada de um motor de 6 cilindros, cujo pistão tem um diâmetro de 5 

cm e um curso de 12,3 cm. R: 1448,325 cm3 

 

7 - Calcular a cilindrada de um motor de 4 cilindros, cujo pistão tem um diâmetro de 

14,7 cm e um curso de 17 cm. R: 11534,884 cm3 
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EXERCÍCIOS DE BITOLA: 

 

1 - Calcular a bitola que deverá ter um trator que possui pneus traseiros 18.4-30R2, para 

tracionar um arado de aivecas que possui largura efetiva de trabalho (LET) de 1,10 m? 

R: 1,867 m 

 

2 - Calcular a bitola que deverá ter um trator que possui pneus traseiros 16.6-34R1, para 

tracionar um arado de aivecas que possui LET de 1,40 m? R: 2,121 m 

 

3 - Calcular a bitola que deverá ter um trator que possui pneus traseiros 15.7-R1, para 

tracionar um arado de discos que possui LET de 1,00 m? R: 1,698 m 

 

4 - Calcular a bitola que deverá ter um trator que possui pneus traseiros 19.1-31F3, para 

tracionar um arado de aivecas que possui LET de 1,20m? R: 1,985 m 

 

5 - Calcular a bitola que deverá ter um trator que possui pneus traseiros 17.7-33R2, para 

tracionar um arado de discos que possui LET de 1,10m? R: 1,849 m 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



EGR 1003 - Máquinas e Implementos Agrícolas - Monitora: Guidiane Moro 
 

 

EXERCÍCIOS DE RELAÇÃO DE COMPRESSÃO: 

 

1 - Calcular a relação de compressão de um motor cuja cilindrada individual é de 984 

cm3 e o volume da câmara de combustão é de 42 cm3. R: 25:1 

 

2 - Calcular a relação de compressão de um motor cuja cilindrada individual é de 783 

cm3 e o volume da câmara de combustão é de 56,467 cm3. R: 15:1 

 

3 - Calcular a relação de compressão de um motor cuja cilindrada individual é de 0,928 

dm3 e o volume da câmara de combustão é de 65615 mm3. R: 16:1 

 

4 - Calcular a relação de compressão de um motor cuja cilindrada individual é de 1000 

cm3 e o volume da câmara de combustão é de 37,5 cm3. R: 28:1 

 

5 - Calcular a relação de compressão de um motor cuja cilindrada individual é de 453,7 

cm3 e o volume da câmara de combustão é de 45,1 cm3. R: 11:1 

 

6 - Calcular a relação de compressão de um motor cuja cilindrada individual é de 0,715 

dm3 e o volume da câmara de combustão é de 75843 mm3. R: 11:1 
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EXERCÍCIOS DE CAPACIDADE DE MÁQUINAS: 

 

1 - Um pecuarista com 500 ha dispõe de 3 roçadeiras de pasto, com LET de 1,10 m cada 

uma e, normalmente tem uma perda de trabalho útil de 46%, quando operando a uma 

velocidade de trabalho de 12 km/h. Sabendo-se que o regime normal de trabalho é de 13 

horas, em quantos dias este pecuarista terá toda sua área roçada? R: 18 dias 

 

2 - Em uma propriedade de 182 ha, temos 3 roçadeiras de pasto, com LET de 1,40 m 

cada uma e, normalmente tem uma perda de trabalho útil de 37%, quando operando a 

uma velocidade de trabalho de 9 km/h. Sabendo-se que o regime normal de trabalho é 

de 17 horas, em quantos dias esta fazenda será roçada? R: 5 dias 

 

3 - Em uma área com 826 ha disposmos de 2 roçadeiras com LET de 1,20 m, 

apresentando uma perda de trabalho útil de 50% quando operando a uma velocidade de 

trabalho de 15 km/h. Sabendo-se que o regime normal de trabalho é de 5 horas, em 

quantos dias esta área estará roçada? R: 92 dias 

 

4 - Em uma fazenda com 1000 ha temos 5 roçadeiras com LET de 1,00 m cada uma e, 

normalmente tem uma perda de trabalho de útil de 12% quando operando a uma 

velocidade de trabalho de 18 km/h. Sabendo-se que o regime normal de trabalho é de 8 

horas, em quantos dias esta fazenda estará roçada? R: 16 dias 
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5 - Determine a LET que deverá ter uma grade niveladora para atender as necessidades 

de um agricultor, sabendo-se o seguinte: velocidade de trabalho 5 km/h, jornada de 7 

horas/dia, eficiência de 67%, capacidade de trabalho de 0,5025 ha/hora. R: 1,5 m 

 

6 - Determine a LET que deverá ter uma grade niveladora para atender as necessidades 

de um agricultor, sabendo-se o seguinte: velocidade de trabalho 17 km/h, jornada de 10 

horas/dia, eficiência de 89%, capacidade de trabalho de 3,4799 ha/hora. R: 2,3 m 

 

7 - Determine a LET que deverá ter uma grade niveladora para atender as necessidades 

de um agricultor, sabendo-se o seguinte: velocidades de trabalho 10 km/h, jornada de 18 

horas/dia, eficiência de 55%, capacidade de trabalho de 1,1 ha/hora. R: 2 m 

 

8 - Determine a LET que deverá ter uma grade niveladora para atender as necessidades 

de um agricultor, sabendo-se o seguinte: velocidades de trabalho 21 km/h, jornada de 14 

horas/dias, eficiência de 45%, capacidade de trabalho 2,835 ha/hora. R: 3 m 

 

9 - Determine a LET que deverá ter uma grade niveladora para atender as necessidades 

de um agricultor, sabendo-se o seguinte: velocidade de trabalho 11 km/h, jornada de 10 

horas/dia, eficiência de 61%, capacidade de trabalho de 1,342 ha/hora. R: 2 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


