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Questão 1  

Cite as vantagens do compressor parafuso quando comparado com o compressor alternativo. 

 

Questão 2 - No compressor alternativo a eficiência do compressor está diretamente relacionada ao rendimento do espaço nocivo. 

E nos compressores do tipo parafuso, a que a eficiência do compressor está relacionada? 

 

Questão 3 - Qual é o efeito da variação da temperatura de evaporação sobre a capacidade de refrigeração de um compressor 

parafuso? 

 

Questão 4 - Qual a máxima relação entre pressão de condensação e pressão de evaporação que um compressor alternativo pode 

operar? 

 

Questão 5 - Em que equipamentos se empregam compressores rotativos de palhetas? 

 

Questão 6 - Compare o compressor tipo scroll com o compressor tipo alternativo. 

 

Questão 7 - Quando se empregam os compressores centrífugos? 

 

Questão 8  - Com relação aos EVAPORADORES, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso: 

(    ) Em um sistema de ar condicionado a serpentina inicialmente instalada não proporciona a desumidificação necessária pra 

a manutenção da umidade no ambiente climatizado. Se substituirmos esta serpentina por outra com mesma vazão de ar, 

área de face, espaçamento de aletas e temperatura de refrigerante, mas com número de fileira maior, teremos uma 

temperatura e a umidade do ar na saída da nova serpentina menores do tínhamos com a serpentina original. 

(   ) Em serpentinas que operam com temperaturas negativas há a formação de gelo sobre as mesmas. Um método para o 

degelo destas serpentinas pode ser a utilização de resistências elétricas montadas na própria serpetina, que durante o 

processo de degelo se aquecem e realizam o derretimento do gelo; 

(    ) O evaporador do tipo de placas é empregado quando temos um líquido para ser resfriado, e tem como vantagem o seu 

reduzido tamanho quando comparado com o tradicional evaporador do tipo casco e tubos. 

 

Questão 9 - Assinale (V) verdadeiro ou (F) falso: 

(   ) As torres de arrefecimento são empregadas em sistemas de refrigeração com condensadores a água. Nestes sistemas a 

temperatura de condensação é menor do que nos sistemas com condensadores a ar, e portanto apresentam maiores valores 

de COP para o ciclo de refrigeração (quando comparados com os sistemas com condensação a ar). 

(   ) As válvulas de retenção são válvulas acionadas eletricamente utilizadas no sistema de refrigeração para realizar o 

bloqueio do fluxo de refrigerante isolando um componente ou um circuito; 

(    ) A válvula termostática é um tipo de dispositivo de expansão e controla o fluxo de refrigerante através do monitoramento 

do superaquecimento do ciclo de refrigeração. 

 

Questão 10 - Com relação aos CONDESADORES E VÁLVULAS, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso: 

(   ) Os condensadores resfriados a água permitem que o sistema de refrigeração opere com menores temperaturas de 

condensação do que sistemas com condensadores a ar. Se a temperatura de condensação é menor, maior será o COP do 

sistema e consequentemente menor será o consumo de energia.. 

(    ) As válvulas de expansão termostáticas com equalização externa de pressão são empregadas em sistemas que operam com  

amônia exclusivamente; 

(     ) O tubo capilar é utilizado como dispositivo de expansão em sistemas de pequeno porte. 

 

 
 

 

 

 


