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INTRODUÇÃO
As Línguas de Sinais são naturais e começaram a ganhar status linguísticos na década
de 1960. Esse tipo de linguagem, assim como a oral e a escrita, pode passar qualquer
conceito, tanto abstrato quanto concreto, emocional ou racional, complexo ou simples.
Por esse motivo, possuem regras e estruturas em níveis fonológicos, morfológicos,
sintáticos e semânticos, por isso são chamadas de Línguas.
A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é utilizada pelas pessoas surdas que vivem no
Brasil. É uma língua reconhecida pela Lei nº 10.436 de abril de 2002 e regulamentada
pelo Decreto nº 5.626 de dezembro de 2005, no qual lemos:
Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e
expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos
de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se
como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação
e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visualmotora, com estrutura gramatical própria, constituem um
sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de
comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002)

Para a confecção de um sinal nesse tipo de linguagem encontramos os seguintes
parâmetros:
Configuração das Mãos (CMs): É o posicionamento das mãos para executar um
sinal, podendo representar algumas letras do alfabeto, ou dos numerais.
Ponto de Articulação (PA): É o lugar onde incide a mão predominante configurada,
ou seja, local onde é feito o sinal, podendo tocar alguma parte do corpo ou estar em
um espaço neutro.
Movimento (M): Deslocamento da mão no espaço onde o sinal é executado. Os
sinais podem ter um movimento ou não.
Expressão Facial e/ou Corporal: As expressões faciais/corporais são de fundamental
importância para o entendimento real do sinal, sendo já que a entonação na Língua
de Sinais é feita pela expressão facial.
Orientação/Direção: É a direção que o sinal terá para ser executado.
Embora seja visível o crescente número de materiais em Libras, ainda há uma carência
de materiais específicos para áreas afins, como os cursos técnicos. Pensando nisso, o
SENAI, em conjunto com alunos surdos matriculados em cursos técnicos, elaboraram
um pequeno dicionário, com a criação de alguns sinais para o uso em sala de aula.
Neste livro didático, apresentam-se os instrumentos, máquinas e equipamentos
mais utilizados nos cursos técnicos do SENAI, sua aplicação e seus respectivos sinais
em Libras. Aproveite os conhecimentos aqui disponibilizados e aperfeiçoe a sua
comunicação na Língua Brasileira de Sinais.
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Alicate
Espécie de tenaz das mais diversas formas, usado em um grande
número de ofícios, para apertar, estender, cortar, torcer, etc.

1º	CM esquerda: fechada com dedo indicador estendido na horizontal e
palma voltada para baixo.
2º	CM direita: o dedo indicador flexionado, dedo polegar estendido e os
demais dedos fechados.
3º	M: apertar o dedo da mão direita com os dedos indicador e polegar
da mão esquerda.

Alicate Amperímetro
Instrumento que tem como função principal medir correntes
alternadas e contínuas, permitindo que se efetue a medição sem
que seja necessária a abertura do circuito.

1º	CM direita: configurada em “1” na horizontal com a palma voltada
para dentro.
2º	CM esquerda: formato de pinça aberta com a palma da mão voltada
para fora.
3º	M: mão direita vai de encontro à esquerda, fechando a pinça.
4º	CMs: mãos abertas sobrepostas na vertical, fechando em “S”.

Alicate de Bico
Utilizado para segurar e guiar peças a serem soldadas,
aparafusadas ou conectadas, assim como para dobrar, torcer ou
endireitar condutores ou terminais.

1º	CM direita: em “V” com a palma da mão voltada para baixo e mão
esquerda configurada em “C”.
2º	CMs: mão direita permanece em “V” e mão esquerda configurada em
“S”.
3º	M: fechar os dedos da mão direita como uma pinça.

Alicate de Corte Diagonal
Utilizado para cortes de condutores, de pequenas peças plásticas
ou de metal.

1º: CMs: mão direita configurada em “V”, com a palma voltada para
baixo e a mão esquerda configurada em “C”.
3º	M: mão direita permanece em “V” e a mão esquerda deve ser
configurada em “S”.
4º	CMs: mão direita configurada em “I” com a palma voltada para
dentro e mão esquerda configurada em “V” com a palma voltada
para dentro.
5º	M: mover a mão esquerda para a direita com a configuração em
forma de “U”.
- 16 -

A

Alicate de Pressão
Ferramenta para prender e posicionar peças.

1º	CMs: mão esquerda configurada em “C” com a palma virada para a
direita e mão direita configurada em “C” com a palma voltada para
a esquerda.
2º	M: sobrepor as mãos. Mão direita fecha em “S” e mão esquerda
fecha em “O”.

Alicate Decapador
ou Descascador
Tem como função remover a isolação de fios e cabos.

- 17 -

Alicate Universal
Utilizado para segurar peças e cortar cabos e fios.

1º	CMs: mão direita configurada em “V” com a palma voltada para
baixo e mão e esquerda configurada em “C”.
2º	CMs: mão direita permanece na posição “V” e a mão esquerda
configurada em “S”.

Almotolia
Recipiente de armazenagem e aplicação de óleo lubrificante.

1º	CMs: mão direita configurada em “C” com a palma voltada para a
esquerda. Mão esquerda configurada em forma de pinça.
2º	CMs: mão esquerda estendida e mão direita em configuração “Y”.

- 18 -

A

Alta Tensão
Tensão superior a 1000 V
(Classificação segundo Norma Reguladora NR10).

1° CM direita: configurada em “T”.
2º	M: com o dedo indicador da mão direita, fazer a forma de um “til”.
3º	M: erguer a mão direita aberta com a palma voltada para cima.

AmpEre (A)
Unidade de medida de corrente elétrica,
equivalente ao fluxo de um Coulomb.

1° CM direita: em “A”.
2° CM direita: em “Y”, próxima ao queixo, tremulando.

- 19 -

Amperímetro
Instrumento destinado a medir a corrente elétrica.

1º	CM direita: configurada em “I”.
2º	CM esquerda: configurada em “S”.
3º	CM direita: aproximando-se da esquerda.
4º	M: mãos abertas sobrepostas na vertical, fechando em “S”.

Anel Elástico
Anel que serve de retenção de peças montadas em eixos e cubos.
Apresentam uma planicidade que tem a propriedade de se aderir
à outra superfície de mesma qualidade, por atração molecular.

1º	CM esquerda: com dedo indicador e polegar formar um “C” com os
demais dedos fechados.
2º	M: encostar a ponta dos dedos.

- 20 -

A

Aprendizagem
Cursos de educação profissional de nível básico ou técnico
para jovens entre 14 e 18 anos, destinados à qualificação ou
habilitação inicial de aprendizes, caracterizados pela articulação
entre formação e trabalho.

1º	CM mão direita: na testa com a configuração em “C”.
2º	M: mão direita abre e fecha em “S”.
3º	CMs: abertas na horizontal com as palmas das mãos voltadas para
cima, ao lado do corpo.
4º	M: abrir e fechar os dedos (sinal de JOVEM).

Arco de Serra
Ferramenta utilizada para cortar peças de metal.

1º	CMs: em “S”, como se estivesse segurando o instrumento.
2º	M: simular o movimento de serrar.

- 21 -

Arruela de Pressão
Elemento de máquina usado entre o parafuso e a peça a ser
fixada. Serve de proteção de superfícies e evita que o parafuso
afrouxe.

1º	CMs: mão direita configurada em “A” e mão esquerda configurada
em “S”.
2º	M: polegar direito “empurrando” o polegar esquerdo.
3º	CM esquerda: em “O”.

Arruela Lisa
Elemento de máquina usado entre o parafuso e a peça a ser
fixada. Serve de proteção de superfícies.

1º	CMs: polegar direito, indicador e polegar da mão esquerda se
encontram. Mão esquerda configurada em “O”.
2º	CMs: ponta dos dedos indicadores e polegares próximos, com a
palma da mão voltada para a frente.
3º	M: afastar as mãos.

- 22 -

A

Aterramento
Ligação intencional de um condutor à terra objetivando o
perfeito funcionamento de uma instalação elétrica.

1º	CMs: mão direita em “I” para baixo com a palma para dentro e mão
esquerda em “3” com a palma para dentro.
2º	M: subir a mão direita.

Avental de Couro para Solda
Vestimenta de proteção individual
contra respingos e raios prejudiciais da solda.

1º	CMs: em “A”.
2º	M: passar as mãos por cima pela cabeça e abaixar.
3º	CMs: mãos abertas com os dedos juntos e palmas das mãos para
dentro, próximas ao corpo.
4º	M: abaixar as mãos até a altura da cintura pela frente do corpo.

- 23 -

B

Baixa Tensão
Tensão igual ou inferior a 1.000 volts
(Classificação segundo Norma Reguladora NR10).

1º	CM direita: em “T”.
2º	M: fazer a forma de um “til”, com o dedo indicador da mão direita.
3º	CM direita: mão aberta com a palma da mão para baixo.
4º	M: abaixar a mão.

Bateria
Conjunto de células secundárias associadas em série
e/ou em paralelo a fim de produzir uma maior tensão
e/ou uma maior corrente.

1º	CMs: em “R” na horizontal com a palma da mão voltada para dentro.
2º	CM direita: em “I”, próxima ao queixo, tremulando para a frente.

B

Bits
Tarugo de aço rápido utilizado para afiar ferramentas especiais.

1º	CM direita: mão aberta com os dedos juntos na vertical e palma
da mão voltada para a esquerda. Mão encostada no pulso da mão
esquerda.
2º	CM esquerda: mão aberta com os dedos juntos na horizontal e a
palma voltada para baixo.

Blocos Padrão
Peças em forma de pequenos paralelepípedos, padronizados
nas dimensões de 30 ou 35mm x 9mm, variando de espessura a
partir de 0,5mm.

1º	CM direita: em “N”.
2º	CM esquerda: em “B”, na horizontal, com a palma da mão voltada
para dentro.
3º	M: fazer o movimento com a mão direita em “N”conforme imagem.

- 26 -

Bobina
Condutor elétrico enrolado em formato de espiras.

1º	CMs: em “S” na horizontal.
2º	M: passar a mão direita por cima da esquerda, que fica parada.

Braçadeira
Elemento de fixação de mangueiras
em válvulas e em emendas.

1º	CMs mão direita: em “1” com a palma voltada para baixo. Mão
esquerda com os dedos indicador e polegar em formato de “O”.
2º	M: unir a ponta dos dedos indicador e polegar da mão esquerda.
Mão direita com a palma voltada para cima.

- 27 -

B

Broca de Aço Rápido
Ferramenta utilizada para abrir furos circulares
em materiais como ferro e madeira.

1º	CM direita: em “S”, na horizontal, com a palma da mão voltada para
baixo.
2º	CM esquerda: em “I”.
3º	M: bater a mão esquerda no dorso da mão direita. Mãos fechadas
somente com os dedos indicadores abertos com um dos dedos
simulando uma broca.

Broca de Centrar
Ferramenta de preparação para furação.

1º	CMs: mão direita configurada em “D” invertido e mão esquerda em
“S”.
2º	M: toca o dedo indicador da mão direita na mão esquerda configurada
em “S” com leve movimento lateral.

- 28 -

Broca de Vídea
Ferramenta utilizada para abrir furos circulares
em paredes e concretos.

1º	CMs: em “D” na horizontal, conforme imagem.
2º	M: fazer movimentos circulares, afastando os dedos.
3º	CM direita: em “D” invertido, com a palma esquerda aberta e voltada
para cima.
4º	M: indicador da mão direita toca na palma da mão esquerda aberta.

Broca Helicoidal
Ferramenta de corte para fazer furos.

1º	CMs: mão direita em “D” invertido e mão esquerda aberta com a
palma voltada para cima.
2º	M: fazer movimentos circulares, com a mão direita em “D”, em cima
da mão esquerda.
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B

Bucha de Fixação
Componente utilizado em montagens e instalações elétricas
permitindo o uso de parafusos nas paredes de concreto.

1º	CM direita: configurada em “B”, na horizontal, encaixa na mão
esquerda semifechada.
2º	M: abrir a mão esquerda e soltar a mão direita que se configura em
“S”.

- 30 -

Cabo
Condutor elétrico isolado ou não,
constituído por vários fios encordoados.
C

1º	CMs: em “I”, na horizontal, e com as palmas voltadas para dentro.
2º	M: afastar as mãos.
3º	CMs: em “C”, na horizontal, e com as palmas voltadas para fora.
4º	M: afastar as mãos.

Calço
Blocos e tiras de aço,
utilizados para nivelamento de peças e ferramentas.

1º	CMs: em “C”, na horizontal, com as palmas voltadas para fora.
2º	M: afastar as mãos.

- 31 -

Calibrador de Folga
Instrumento que serve para calibrar folgas entre duas peças
montadas em conjunto.

1º	CMs: em “B”, na horizontal, com as palmas voltadas para baixo.
2º	M: juntar as mãos.

Calibrador de Raio
Instrumento que serve para identificar e calibrar o perfil em
forma de raios.

1º	CMs: mão direita em “C” na horizontal e mão esquerda em “S” na
horizontal com a palma.
2º	M: juntar as mãos.

- 32 -

Calibrador de Rosca
Instrumento que serve para identificar e calibrar
o perfil de roscas triangulares.
C

1º	CMs: em “4”, na horizontal com as palmas voltadas para dentro.
2º	M: juntar as mãos.

Campo Magnético
Espaço ao redor do ímã ou do eletroímã
onde se verificam os fenômenos de atração e repulsão.

1º	CMs: em “4”, na horizontal, com as palmas voltadas para dentro.
2º	M: afastar as mãos formando “S”.
3º	CMs: em “B”,
4º	M: fazer movimentos circulares, uma sobre a outra.
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Capacete
Equipamento de proteção individual para proteção da cabeça.

1º	CMs: em “A”, uma à frente e outra atrás da cabeça, simulando a
colocação de um capacete.

Carga Elétrica
Quantidade de energia armazenada em um corpo.

1º	CM direita: em “S”.
2º	CM direita: em “Y”, tremulando.
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Carro Pallet
Equipamento para movimentação de pallets.
C

1º	CMs: em “S” com as palmas das mãos voltadas para baixo.
2º	M: mover as mãos para cima e para baixo.

Cavalo-Força
Unidade de potência. Trabalho efetuado à razão de 33.000
libras-pés por minuto ou 550 libras-pés por segundo.

1º	CM direita: soletrar em “C”.
2º	CM direita: soletrar em “V”.
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Centígrado
Sistema termométrico no qual o ponto de congelamento da água
é chamado 0º e seu ponto de ebulição 100º à pressão normal
barométrica.

1º	CM direita: em “C”.
2º	CM direita: com o dedo indicador e a palma da mão voltada para
baixo, apontando para a frente.
3º	M: fazer o movimento de “bolinha”.

Chave “L” Sextavada
Chave utilizada para afrouxar e fixar parafusos
com sextavados internos.

1º	CM direita: em “L”.
2º	CM esquerda: mão aberta com a palma virada para cima.
3º	M: com a mão direita fazer movimento semicircular sobre a palma da
mão esquerda.
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Chave Combinada
Chave utilizada para afrouxar e fixar parafusos com uma boca
em uma extremidade e uma estrela na outra.
C

1º	CMs: mão direita em “V” na horizontal com a palma voltada para
dentro e mão esquerda em “1” na horizontal e com a palma para
dentro, entre os dedos da mão direita.
2º	M: girar a mão direita formando um ângulo de 90º ao redor do dedo
da mão esquerda.

Chave de Boca
Chave utilizada para afrouxar e fixar parafusos com bocas de
dimensões diferentes e nas extremidades.

1º	CMs: mão direita configurada em “X” e mão esquerda em “S”.
2º	M: fazer movimento conforme imagem com a mão direita
semiencostada na mão esquerda.
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Chave de Cano
Chave utilizada para apertar e afrouxar canos com roscas.

1º	CMs: em “X”.
2º	M: passar o dedo indicador da direita sobre o dedo da esquerda,
fazendo semicírculos.

Chave de Fenda
Ferramenta utilizada para apertar e desapertar
parafusos de fenda.

1º	CMs: mão direita em “A” com a palma para baixo e mão esquerda em
“A” com a palma para cima.
2º	M: simular o uso de uma chave de fenda com a mão direita.
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Chave de Mandril
Chave utilizada para dar aperto e fixação de brocas no mandril.
C

1º	CMs: em “S”.
2º	M: simular movimentos conforme imagem.

Chave de Placa
Chave utilizada para fixar e soltar peças nas placas de torno.

1º	CMs: em “S”.
2º	M: simular movimentos circulares.
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Chave Philips ou Estrela
Ferramenta utilizada para apertar e desapertar parafusos tipo
Philips ou estrela.

1º	CM direita: aberta com a palma voltada para a frente.
2º	CM esquerda: em “S” com a palma voltada para a direita,
3º	M: tocar com a mão esquerda na mão direita. Depois, com a mão
direita em “U”, simular o uso da ferramenta.

Chave Radial
Chave utilizada para fixar e soltar porcas entalhadas.

1º	CM esquerda: em “1” com dedo flexionado.
2º	M: juntar os dedos da mão esquerda em “O”.

- 40 -

Choque Elétrico
Estímulo rápido e acidental do sistema nervoso humano,
provocado pela passagem de corrente elétrica.
C

1º	CMs em “Y” com as palmas voltadas para dentro, dedo polegar para
cima. As mãos, braços e cabeça tremulando.

Circuito Elétrico
Caminho fechado pelo qual circula uma corrente elétrica.

1º	CM direita: em “Y”, com o polegar próximo ao queixo.
2º	CM direita: em “Y”, com o dedo polegar flexionado e a palma voltada
para dentro.
3º	CM esquerda: com a palma aberta voltada para a direita.
4º	M: aproximar mão direita da esquerda.
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Circuito Misto ou Série Paralelo
É o circuito que apresenta parte dos elementos ligados em série
e parte em paralelo.

1º	CM direita: em “D”.
2º	M: fazer um semicírculo no ar.
3º	CMs: abertas com as palmas voltadas para dentro.
4ºM: fazer movimentos circulares com as mãos, em frente ao corpo.

Circuito Paralelo
Circuito elétrico cujas cargas estão submetidas à mesma tensão
da fonte de alimentação.

1º	CM direita: em “D”
2º	M: fazer um semicírculo no ar.
3º	CMs: abertas e com as palmas das mãos voltadas para dentro.
4º	M: Fazer movimentos alternados.
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Circuito Série
Circuito elétrico cujas cargas são percorridas
por uma mesma corrente e cuja soma de quedas de tensão
é igual à tensão da fonte de alimentação.

1º	CMs: em “C” e com as palmas voltadas para dentro, tremulando e
afastando-se uma da outra.
2º	CM direita: em “B” e com a palma da mão voltada para a frente.
3º	CM direita: virar a mão ficando com o dorso virado para a frente.

Circuito Trifásico
É o circuito composto de três circuitos monofásicos interligados e
defasados de 120º elétricos.

1º	CM direita: em “Y”, próxima ao queixo.
2º	M: mão direita se movimenta para a frente, tremulando-a.
3º	CMs: mão direita em “Y”, com a palma voltada para a esquerda.
Braço esquerdo esticado e com a palma da mão aberta, virada para
a direita.
4º	M: fazer movimentos circulares.
5º	CMs: mão direita em “W”, com a palma voltada para a frente e mão
esquerda em “Y” com o polegar flexionado.
6º	M: movimentar o dedo mínimo da mão esquerda para a direita.
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C

Circuito Trifásico Estrela
Tipo de ligação de circuitos trifásicos na qual três terminais são
conectados juntos a um ponto comum que pode ser ou não
ligado à terra. Os outros terminais são ligados a uma fonte
trifásica externa.

1º	CM direito: em “Y”, próxima ao queixo.
2º	M: a mão direita se movimenta para a frente, tremulando-a.
3º	CMs: Mão direita em “Y”, com o dedo polegar flexionado. Braço
esquerdo estendido com a palma da mão aberta e virada para a
direita.
4º	CMs: Mão direita em “W” e com a palma da mão voltada para frente.
Mão esquerda em “Y” com o polegar flexionado. O dedo mínimo
movimenta-se para a direita.
5º	CM direita: palma da mão aberta e virada para a frente. Dedo mínimo
e anelar flexionados.
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Circuito Trifásico Triângulo
Tipo de ligação de circuitos trifásicos na qual três cargas são
fechadas em uma ligação série e cada ponto da junção é
conectado a uma fase de um circuito trifásico.

1º	CM direita: em “Y” próxima ao queixo, a mão se movimenta para a
frente, tremulando-a.
2º	CM: mão direita em “Y”, com o dedo polegar flexionado. Braço
esquerdo estendido com a palma da mão aberta, virada para a
direita. Fazer movimentos circulares com a mão direita.
3º	CMs: mão direita em “W” e com a palma voltada para a frente. Mão
esquerda em “Y” com o polegar flexionado.
4º	M: movimentar o dedo mínimo para a direita.
5º: CMs: fechadas, com a ponta dos dedos polegares e indicadores
encostados, formando um triângulo.
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C

Clites
Dispositivo utilizado para fixação de fios e cabos
em instalações elétricas aparentes.

1º	CMs: mão direita em “C” com os dedos mínimo e anelar flexionados.
Mão esquerda em “S” ao lado da mão direita.
2º	M: encostar dedo indicador e médio e mão esquerda permanece em
“S”.

Comando Elétrico
Tipo de circuito elétrico constituído de dispositivos eletroeletrônicos que
tem como função comandar processos industriais e o funcionamento de
máquinas e equipamentos elétricos.

1º	CM direita: com o dedo indicador formar um semicírculo no ar.
2º	CM direita: em “Y” com o dedo polegar flexionado, tremulando
levemente para a frente.
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Compasso
Instrumento para traçar raios, circunferências e fazer
transferência de medidas.
C

1º	CM direita: em “V” invertido, encostando-se à palma da mão
esquerda aberta.
2º	M: dedo indicador gira 180°.

Compressor
A parte de um sistema mecânico de refrigeração que recebe o
refrigerante em forma de vapor à baixa pressão e o comprime
em um volume menor à alta pressão.

1º CMs: mão direita em “S” e mão esquerda em “C”.
2º	M: tocar a mão direita na mão esquerda conforme imagem.
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Condulete
Caixa de derivação aparente usada em instalações comerciais e
industriais, podendo ser de alumínio ou PVC.

1º	CMs: mão direita em “L” com a palma voltada para a frente. Mão
esquerda: em “Y” na horizontal com o dedo polegar flexionado e a
palma voltada para dentro.
2º	M: subir mão esquerda na vertical.

Condutor
Tipo de material ou componente que, devido a sua baixa
resistência, permite o fluxo de uma corrente elétrica pela
aplicação de uma tensão.

1º	CMs: mão direita em “E”, com o braço flexionado. Braço esquerdo
estendido com a mão configurada em “Y” e com o dedo polegar
flexionado.
3º	M: abrir os dedos da mão direita.
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Conector
Dispositivo destinado a unir elétrica e mecanicamente dois ou
mais condutores entre si.
C

1º: CMs: mão direita em “A”, com o dedo indicador levemente flexionado
e encostado na mão esquerda, que está com o dedo indicador
estendido e a palma virada para baixo.
2º	M: movimentar mão direita 180º e terminar com a palma da mão
para fora.

Congelação
Defeito de uma unidade de refrigeração em funcionar
normalmente devido à formação de gelo na válvula de expansão.
A válvula pode ser congelada aberta ou fechada, causando
refrigeração incorreta em qualquer caso.

1º	CM direita: em “X” batendo no queixo duas vezes (Sinal de GELO).
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Conjunto de Solda Oxi-Gás
Equipamento para solda à base de gás.

1º	CMs: mão direita em “L”, na horizontal com a palma virada para a
esquerda e braço flexionado. Mão esquerda em “L”, na vertical com
a palma para a frente e o braço estendido.

Correia
Elemento de transmissão de rotação e força entre duas polias.

1º	CMs: mão direita em formato de pinça e mão esquerda em “C”.
2º	CM: mão direita com os dedos encostados no dedo indicador da mão
esquerda.
3º	M: faz um círculo com a mão direita até chegar ao dedo polegar da
mão esquerda.
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Corrente
Elemento de transmissão de rotação
e força entre duas engrenagens.
C

1º	CMs: em “5” com os dedos entrelaçados.
2º	M: mover os punhos para dentro, conforme imagem.

Corrente Alternada (CA)
Tipo de corrente elétrica cuja intensidade
e sentido variam de forma senoidal com o tempo.

1º	CM direita: em “Y” com o dedo polegar flexionado.
2º	CM: braço esquerdo estendido, mão em “Y” com o dedo polegar
flexionado.
3º	M: mão direita posicionada perto do ombro e percorrendo o braço na
parte superior até a mão, retornando pela parte inferior do braço.
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Corrente Contínua (CC)
Tipo de corrente elétrica que flui
em um circuito em um único sentido.

1º	CMs: mão direita em “Y” com o dedo polegar flexionado. Braço
esquerdo estendido, mão em “Y” com o dedo polegar flexionado.
2º	M: com a mão direita ir de encontro à esquerda.

Corrente Elétrica
Movimento ordenado de cargas elétricas positivas ou negativas
no interior de um condutor, devido à ação
de um campo elétrico.

1º	CM direita: em “Y”, próxima ao queixo, tremulando para baixo.
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Cossinete
Ferramenta manual utilizada para abrir roscas externas.
C

1º	CMs: mão direita em “V” e mão esquerda em “S”.
2º	M: tocando na mão esquerda, fazer movimento circular com a mão
direita.
3º: CMs: em “S”, fazendo movimentos circulares uma do lado da outra.

Creme Protetor para Mãos
Ferramenta manual utilizada para abrir roscas externas.

1º	CM direita: em “C”, depois fecha a mão em “S”.
2º	CM esquerda: mão esquerda aberta com a palma virada para cima.
3º	M: esfregar uma mão na outra, simulando lavá-las.

- 53 -

Cunha
Dispositivo para soltar ferramentas, mandril e suporte de
ferramentas dos mangotes de furadeiras e fresadoras.

1º	CM esquerda: fechada com dedo indicador estendido na horizontal e
palma voltada para baixo.
2º	CM direita: o dedo indicador flexionado, dedo polegar estendido e os
demais dedos fechados.
3º	M: apertar o dedo da mão direita com os dedos indicador e polegar
da mão esquerda.
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Degelo
Remoção de gelo acumulado na unidade de resfriamento.

D

1º	CM direita: em “X”, toca no queixo (sinal de GELO).
2º	CMs: abertas, uma de frente para a outra, em forma de triângulo.
3º	M: fechar as mãos.

Desandador para Cossinete
Dispositivo para fixação de cossinetes
para abrir roscas externas.

1º	CMs: em “S”, fazendo movimentos circulares.
2º	CM esquerda: permanece em “S”.
3º	M: tocar o dedo médio da mão direita na mão esquerda.
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Desandador para Macho
Dispositivos para fixação de machos
para abrir roscas internas.

1º	CMs: em “S”.
2º	M: fazer movimentos circulares.
2º	CM direita: em “D”, com a palma voltada para dentro e o dedo
apontado para baixo.

Desempeno
Base com superfície plana utilizada de referência para traçagem
de peças.

1º	CMs: em “B”, com as palmas das mãos para baixo na horizontal.
2º	M: as mãos vão se distanciando, mudando-as para vertical conforme
imagem (sinal de MESA).
2º	CM direita: em “A”, encostada no queixo.
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Desenho em Escala
Desenho projetado de forma reduzida ou ampliada devido ao
tamanho das dimensões nominais da peça ou conjunto.

D

1º	CM esquerda: mão na vertical aberta com a palma para dentro e na
altura da face.
2º	CM direita: em “U”, com a palma da mão para a esquerda.
3º	M: mover a mão direita para baixo diante da palma esquerda, com
movimentos ondulatórios.
4º: CMs: em “L”, polegares se tocando, distanciando-se e retornando.

Dimmer
Circuito utilizado para controlar a luminosidade da lâmpada.

1º	CM esquerda: palma da mão aberta. (ponto)
2º	M: com a mão direita, simular um botão de girar.
3º	CM direita: na horizontal, com a palma da mão para baixo e com as
pontas dos dedos unidas, do lado direito da cabeça.
4º	M: mover lentamente a mão para baixo, abrindo-a e separando os
dedos.
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Disjuntor
Dispositivo de manobra e proteção, capaz de estabelecer
e conduzir correntes normais em um circuito e interromper
correntes em condições anormais às especificadas.

1º	CMs: mão esquerda aberta com a palma voltada para a frente. Mão
direita em “X”.
2º	M: tocar na mão esquerda e simular “puxar” para baixo o disjuntor.

Disjuntor Diferencial Residual (DR)
Tipo de disjuntor que, além de proteger os circuitos contra
sobrecorrentes, garante a proteção das pessoas contra choques
elétricos.

1º	CMs: mão esquerda aberta com a palma voltada para a frente. Mão
direita em “X”.
2º	M: tocar na mão esquerda e simular “puxar” para baixo o disjuntor.
3º: CMs: em “Y” na frente do corpo, tremulando para baixo.
4º	CM direita: em “Y”, com a palma virada para baixo e a ponta do
polegar tocando o lado direito da testa.
5º	M: mover a mão para a frente (sinal de EVITAR).
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Disjuntor Termomagnético
Tipo de disjuntor com dois disparadores,
um térmico e outro magnético.

D

1º	CMs: mão esquerda aberta com a palma voltada para a frente. Mão
direita em “X”.
2º	M: tocar na mão esquerda e simular “puxar” para baixo o disjuntor.

Dobradeira
Máquina utilizada na caldeiraria para dobra de chapas.

1º	CMs: mão esquerda em “S” na horizontal e com a palma voltada
para baixo. Mão direita em “F” na horizontal com a palma voltada
para a esquerda.
2º	M: tocar no dorso da mão direita. Com essa configuração, bater no
dorso da mão esquerda (sinal de FERRO).
3º	CMs: abertas na horizontal com as palmas voltadas para cima,
mantendo-as unidas pelas laterais dos dedos mínimos e terminando
com a mão esquerda sobreposta à mão direita.
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Durômetro
Equipamento para medir dureza de peças.

1º	CMs: mão direita em “D” com a palma voltada para dentro e o dedo
apontado para baixo. Mão esquerda semiflexionada com o polegar
junto ao dedo indicador.
2º	M: mover a mão direita para baixo.
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Eletricidade
Fenômeno que ocorre devido às cargas elétricas
em repouso ou em movimento.

E

1º	CM direita: em “Y” com o polegar tocando no queixo e tremulando
para frente.

Eletrodo para Solda Elétrica
Elemento de fusão na união de peças por solda.

1º	CMs: mão direita em “L”, na horizontal, com a palma voltada para a
esquerda. Mão esquerda em “D” na vertical.
2º	M: passar a mão direita com o indicador da ponta do dedo para trás.
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Eletrodutos
Tubos de metal ou PVC utilizados para proteção dos condutores
contra ações mecânicas e de corrosão.

1º	CMs: em “C”, à frente do corpo.
2º	M: afastar as mãos.

Eletrodutos Flexíveis
Os metálicos são usados nas instalações de máquinas e motores
elétricos, devido às vibrações. Os de PVC são utilizados em instalações
residenciais, prediais e industriais, em paredes e concretos, pela
praticidade e resistência contra amassamentos.

1º	CMs: em “O”, à frente do corpo.
2º	M: afastar as mãos.
3º	CMs: na horizontal, palmas das mãos voltadas para dentro e com os
dedos unidos.
4º	M: dobrar as mãos pelo pulso, para a frente e para trás, lenta e
alternadamente.
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Eletroímã
Bobina ou solenóide que, ao ser percorrido por uma corrente
elétrica, exerce uma atração magnética como um ímã.

E

1º	CMs: mão direita em “3” com a palma voltada para a esquerda. Mão
esquerda aberta com a palma virada para a direita.
2º	M: bater mão direita na palma da mão esquerda.
3º	CM direita: em “Y”, tremulando-a para a frente.

Emenda
Acessório que possibilita a conexão
entre dois ou mais condutores elétricos.

1º	CMs: em “D”, com as palmas voltadas para baixo.
2º	M: encontrar a ponta dos dedos indicadores de ambas as mãos na
frente do corpo.
3º	CMs: mão esquerda permanece em “D”. Mão direita em configuração
de “chave”
4º	M: passar a mão direita pela ponta do indicador.
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Energia Eólica
Forma de energia gerada por meio
da captação da força dos ventos.

1º	CM direita: em “1” na vertical.
2º	M: fazer um semicírculo no ar.
3º	CMs: mão direita aberta na vertical, com os dedos levemente
flexionados. Mão esquerda aberta com a palma da mão voltada para
baixo.
4º	M: abaixar a mão direita fechando um “S” no dorso da mão esquerda.
5º: CMs: em “Y”, com a palma da mão voltada para dentro.
6º	M: afastar para o lado os dedos míninos que estão encostados,
tremulando-os ao mesmo tempo.
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Energia Hidráulica
Tipo de energia produzida pelo deslocamento
das águas. É usada para fazer girar uma turbina
e seu movimento de rotação é transmitido ao gerador,
produzindo corrente elétrica.

E

1º	CM direita: em “L”, com a palma da mão voltada para dentro.
2º	M: tocar a ponta do polegar da mão direita no queixo e balançar o
indicador para a esquerda duas vezes.
3º	M: fazer movimentos circulares em frente ao corpo com as mãos em
configuração “D”.
4º	CMs: mão direita com a palma aberta e os dedos levemente
flexionados. Mão esquerda permanece em “D”.
5º	M: fazer movimentos como se estivesse sugando a mão esquerda
com os dedos das mãos flexionados.
6º	CMs: em “Y”, com a palma voltada para dentro e dedos mínimos
encostados.
7º	M: afastar as mãos para o lado, tremulando-as.
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Energia Solar
Energia proveniente dos raios solares sob a forma de um
espectro eletromagnético.

1º	CMs: mão direita em “A” com o braço erguido do lado direito do
rosto. Mão esquerda tapando o rosto.
2º	M: aproximar a mão direita do rosto, abrindo-a em “L”.
3º	CMs: mão direita com a palma aberta e os dedos levemente
flexionados. Mão esquerda com a palma aberta abaixo do queixo.
4º	M: abaixar a mão direita, fechando-a em “S”.
5º	CMs: em “Y”, com a palma voltada para dentro e com os dedos
mínimos encostados.
6º	M: afastar as mãos para o lado, tremulando-as ao mesmo tempo.
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Engrenagem
Elemento de transmissão de movimento através de dentes.

E

1º	CMs: mãos abertas com os dedos levemente flexionados.
2º	M: entrelaçar os dedos para cima e para baixo.

Escala de Aço
Instrumento de medição linear com escalas
em milímetros e polegadas.

1º	CMs: mão direita em “B” com a palma voltada para baixo e o dorso
virado para a frente. Mão esquerda aberta, com a palma aberta para
baixo, na horizontal.
2º	M: mover mão direita até o cotovelo do braço esquerdo.
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Escareador
Ferramenta de corte utilizada para remover rebarbas
de furos e fazer rebaixos em ângulo para alojamento
das cabeças de parafusos escareados.

1º	CMs: mão esquerda em “S” na horizontal e mão direita em “1” com
o dedo invertido.
2º	M: passar mão direita por dentro da mão esquerda de um lado para
o outro.

Esmerilhadeira
Equipamento para remover excesso de materiais
e fazer acabamentos.

1º	CMs: mão direita configurada em “S” e mão esquerda aberta com a
palma voltada para baixo.
2º	M: fazer movimentos circulares com a mão esquerda.
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Esquadro de Precisão
É um instrumento em forma de ângulo reto,
construído de aço, ou granito. Usa-se para verificação de
superfícies em ângulo de 90º.

E

1º	CM esquerda: em “L”.
2º	M: fazer o movimento de “L”na frente do corpo.

Extintor de Incêndio
Equipamento de proteção coletiva de combate ao fogo.

1º	CMs: mão direita configurada em “A”. Mão esquerda aberta com a
palma da mão voltada para baixo e os dedos levemente flexionados.
2º	M: mover a mão esquerda com o corpo, virando-a levemente para a
esquerda e depois para a direita.

- 69 -

F

Fahrenheit
Sistema termométrico, no qual 32º significa o ponto de
congelamento da água, e 212º o ponto de ebulição, sob
condições normais de pressão.

F
1º	CMs: mão direita aberta com a palma para baixo. Mão esquerda
aberta com a palma voltada para a frente.
2º	M: subir a mão direita do cotovelo até a palma da mão esquerda.
3ºCM direita: em “F”.

Fase
Cada um dos três condutores
que formam um circuito elétrico trifásico.

1º	CMs: em “I”, à frente do corpo.
2º	M: tocar o dedo mínimo da mão esquerda no pulso da mão direita.
Deslocar mão direita para a frente, tremulando-a.

Fator de Potência

(De uma Instalação Elétrica)

A relação entre os watts e os volt-amperes
em um circuito de corrente alternada.

1º	CM direita: em “S”, com a palma da mão virada para a frente.
2º	M: movimentar a mão direita para cima, virando seu dorso para a
frente.

Ferro de Solda
Ferramenta utilizada para soldar peças e condutores elétricos.

1º	CM direita: em “D”, com o indicador sobre a mão esquerda.
2º	CM esquerda: em “C”, com a palma virada para a direita, ao lado
esquerdo da boca.
3º	M: mover a mão lentamente para a direita.
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Filtro
Dispositivo para remover material sólido
de um fluido por ação filtrante.

F
1º	CMs: mão direita aberta com dedos flexionados e a palma voltada
para dentro. Mão esquerda aberta com dedos semiflexionados na
horizontal.
2º	M: tocar a mão esquerda no pulso da mão direita e movimentá-la
para baixo, fechando a ponta dos dedos.

Fio
Condutor elétrico isolado ou não formado
por único fio de metal sólido.

1º	CMs: em “I”, em frente ao corpo com os dedos mínimos semiencostados.
2º	M: afastar os dedos.
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Fita Isolante
Condutor elétrico isolado
ou não formado por único fio de metal sólido.

1º	CMs: em “I”, em frente ao corpo com os dedos mínimos semiencostados.
2º	M: afastar os dedos.

Fluido de Corte
Emulsão de óleo e água utilizada
em usinagem na refrigeração.

1º	CM esquerda: em “D”, com indicador apontando para a frente.
2º	M: passar a mão direita com os dedos semifechados no indicador da
mão esquerda.
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Fresa
Ferramenta de corte utilizada em máquinas para usinar
superfícies planas, fazer rasgos, canais, rebaixos...

F
1º	CMs: mão direita aberta virada para baixo e levemente curvada. Mão
esquerda aberta com a palma virada para cima.
2º	M: fazer movimentos circulares com a mão direita sobre a mão
esquerda.

Fresadora Universal
Máquina ferramenta para usinagem de superfícies planas com
ferramentas e posição vertical e horizontal.

1º	CMs: mão esquerda aberta com a palma virada para cima. Mão
direita aberta.
2º	M: fazer movimentos da direita para a esquerda com o dedo médio
da mão direita sobre a mão esquerda.
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Funil
Acessório para facilitar o envasamento
de líquidos em garrafas e galões.

1º	CMs: mão direita em “Y” com a palma voltada para dentro.
2º	M: fazer movimentos circulares com a mão direita sobre a mão
esquerda com a mão em “I” e com o dedo mínimo apontando para
baixo.

Furadeira
Máquina-ferramenta utilizada
para abrir furos cilíndricos em materiais sólidos.

1º	CMs: mão esquerda em “A” e com a palma voltada para cima. Mão
direita com o polegar e indicador formando um “C”.
2ºM: movimentar as mãos para a frente e para trás simulando o uso de
uma furadeira.
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Furadeira de Bancada
Máquinas para furar, fixadas em bancadas.

F
1º	CMs: mão direita em “S” na vertical com a palma voltada para a
esquerda. Mão esquerda em “D”, com dedo indicador apontando
para baixo.
2º	M: fazer movimentos para baixo com ambas as mãos.

Furadeira Manual
Máquina manual para furar.

1º	CMs: mão esquerda em “A” com a palma voltada para cima. Mão
direita com o polegar e o indicador formando um “C”.
2º	M: movimentar as mãos para a frente e para trás simulando o uso de
uma furadeira.
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Fusível
Dispositivo de proteção que, pela fusão de uma parte
especificamente projetada e dimensionada, abre o circuito
no qual se acha inserido e interrompe a corrente, quando
esta excede um valor especificado durante um tempo
determinado.

1º	CMs: mão direita com polegar e indicador formando um “C”, com a
palma voltada para a esquerda. Mão esquerda em “A” com a palma
voltada para dentro.
2º	M: “pegar” com a mão direita na mão esquerda, depois “abraçar”
com a mão direita a mão esquerda.
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Gás
Estado de vapor de um material.

1º	CM direita: soletrar a palavra G-Á-S.

G

Goniômetro
O goniômetro é um instrumento de medição
ou de verificação de medidas angulares.

1º	CMs: mão direita em “D” com a palma voltada para baixo.
2º	M: passar a mão direita no contorno da mão esquerda em configuração
em “C” e com a palma voltada para baixo.
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Graxa
Elemento de lubrificação de peças móveis.

1º	CMs: mão direita configurada em “X” e mão esquerda em “G”, com
a palma voltada para a frente.
2º	M: passar a mão direita no dedo indicador da mão esquerda,
movendo-a para baixo.

GuilhotinaS
Usadas para cortar chapas: podem ser manuais ou máquina de
médio e grande porte.

1º	CMs: mão esquerda aberta com a palma voltada para baixo na
horizontal. Mão direita com a palma voltada para dentro e o cotovelo
apoiado no dorso da mão esquerda.
2º	M: descer a mão direita até o cotovelo do braço esquerdo.
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Guincho Hidráulico
Equipamento para elevação e transporte.

1º	CMs: mão direita em “S” com a palma virada para baixo. Mão
esquerda em “X” e com a palma virada para baixo.
2º	M: subir a mão direita e a esquerda simultaneamente.
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G

I

Instalação Elétrica Industrial
Tipo de instalação elétrica constituída
especificamente para a indústria.

1º	CMs: pontas dos dedos polegar e indicador de ambas as mãos devem
estar juntas e demais dedos abertos, em frente ao corpo, com as
palmas das mãos voltadas para a frente.
2º	M: alternar as mãos para a frente e para trás.
3º	CMs: mão esquerda em “1” na horizontal com a palma voltada para
dentro e o indicador apontando para a direita. Mão direita em “V”
horizontal e com a palma voltada para a esquerda.
4º	M: inserir o “V” direito no indicador esquerdo e girar a mão direita
pelo pulso, para cima.
5º	CM direito: em “I”, quase encostada no queixo, para a frente e
tremulando.
6º	CMs: em “S”, uma de frente para a outra, alternando para cima e
para baixo.

I

Instalação Elétrica Predial
Tipo de instalação elétrica constituída especificamente para
prédios e residências.

1º	CMs: pontas dos dedos polegar e indicador de ambas as mãos
devem estar juntas e demais dedos abertos, em frente ao corpo com
as palmas das mãos voltadas para a frente.
2º	M: alternar as mãos para a frente e para trás.
3º	CMs: mão esquerda em “1” na horizontal com a palma voltada para
dentro e o indicador apontando para a direita. Mão direita em “V”
horizontal e com a palma para a esquerda.
4º	M: inserir o “V” direito no indicador esquerdo e girar a mão direita
pelo pulso, para cima.
5º	CM direito: em “I”, quase encostada no queixo, para a frente e
tremulando.
6º	CMs: na horizontal e abertas, com as palmas voltadas para dentro,
uma de frente para a outra. Movê-las para cima até a altura da
cabeça.
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Interruptor Horário
Dispositivo que permite programar, ligar e desligar
automaticamente circuitos elétricos em tempos predeterminados.

1º	CMs: mão direita em “1” com a palma voltada para dentro e a ponta
do dedo indicador toca na palma aberta da mão esquerda.
2º	CM direito: em “I”, quase encostada no queixo, para a frente e
tremulando.
3º	CMs: mão direita em “V com o dedo indicador tocando o pulso da
mão esquerda em “S”, movendo-a de um lado para outro.

Interruptor Intermediário
Dispositivo usado para comandar uma lâmpada ou um grupo de
lâmpadas por três ou mais pontos diferentes.

1º	CMs: mão esquerda aberta e com a palma voltada para a frente.
Mão direita em “A”
2º	M: tocar na palma da mão esquerda com o polegar da mão direita
levantado.
3º	CMs: mão esquerda em “A” e com a palma voltada para dentro. Mão
direita em “Y” com a palma voltada para dentro.
4º	M: tocar na mão esquerda com o dedo mínimo da mão direita e
movimentá-lo para a lateral.
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I

Interruptor Paralelo
Dispositivo usado para comandar uma lâmpada ou um grupo de
lâmpadas por dois pontos diferentes.

1º	CMs: mão esquerda aberta e com a palma voltada para a frente.
Mão direita em “A”. Com o polegar levantado, este toca na palma da
mão esquerda.
2º	CMs: na horizontal e abertas, com as palmas voltadas para dentro,
uma de frente para a outra.
3º	M: fazer movimentos alternados para cima e para baixo.

Interruptor Simples
Dispositivo usado para abrir ou fechar um circuito elétrico sob as
condições de carga para as quais foi projetado.

1º	CMs: mão esquerda aberta e com a palma virada para a frente. Mão
direita em “A”.
2º	M: com o polegar da mão direita levantado, tocar na palma da mão
esquerda.
3º	CMs: na vertical e abertas, com as palmas voltadas para a frente e
inclinadas para baixo. O indicador e o polegar de cada mão devem
ficar unidos pelas pontas, lado a lado.
4º	M: mover as mãos para lados opostos.
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Interruptor Simples de Embutir
Tipo de interruptor usado em instalações elétricas embutidas,
fixado em caixas de passagem ou condolentes.

1º	CMs: mão esquerda aberta com a palma voltada para a frente. Mão
direita em “1”.
2º	M: com o polegar levantado, tocar na palma da mão esquerda.
3º	CM direita: em “I”, quase encostada no queixo, para a frente e
tremulando.
4º	CMs: mão direita em “B” com a palma voltada para a frente. Mão
esquerda em “B” na horizontal com a palma voltada para dentro.
5º	M: passar a ponta dos dedos da mão direita de cima para baixo.

Interruptor Simples Externo
ou de Sobrepor
Tipo de interruptor usado em instalações elétricas aparentes,
sendo fixado diretamente sobre paredes ou madeiras.

1º	CMs: mão esquerda aberta e com a palma voltada para a frente.
Mão direita em “1” e com o polegar levantado.
2º	M: tocar o polegar na palma da mão esquerda.
3º	CM direito: em “I”, quase encostada no queixo, para a frente e
tremulando.
4º	CM direta: com os dedos levemente flexionados, com as pontas
encostadas na palma da mão esquerda aberta e virada para dentro.
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I

Isolante
Tipo de material ou componente que impede o fluxo de uma
corrente elétrica pela aplicação de uma tensão.

1º	CMs: em “L”.
2º	M: o braço direito estende-se para a mão direita ficar sobre o punho
da esquerda.
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Lâmina de Serra
Tipo de material ou componente que impede o fluxo de uma
corrente elétrica pela aplicação de uma tensão.

1º	CMs: em “D” e sobrepostas.
2º	M: mover mão direita para a frente e para trás, formando um “+”
com os dedos indicadores.

L

Lâmpada Fluorescente
Lâmpada de descarga elétrica em que um gás é ionizado e
produz uma radiação que ativa o material fluorescente contido
no tubo, transformando a energia radiante
em luminosidade.

1º	CMs: em “C” na horizontal e com as palma das mãos voltadas para
baixo, na altura da cabeça.
3º	M: afastar as mãos para a lateral abrindo os dedos, deixando-os
levemente flexionados.
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Lâmpada Incandescente
Tipo de lâmpada que resulta da incandescência de um filamento
metálico percorrido por corrente elétrica.

1º	CM direita: em “O”, com a palma voltada para baixo.
2º	M: abrir as pontas dos dedos.

Lei de Ohm
Lei que define a relação entre a corrente elétrica,
a tensão e a resistência.

1º	CMs: mão esquerda vertical aberta e com a palma voltada para a
frente. Mão direita em “L”, e a palma deve ficar para dentro à frente
da mão esquerda.
2º	M: mover a mão direita para trás, batendo-a na palma da mão
esquerda.
3º	CMs: mão direita em “C” com a palma voltada para baixo, tocando
na CM esquerda em “G”, na horizontal.
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Lima
Ferramenta manual para ajustes de superfícies diversas.

1º	CMs: mão direita em “S” e mão esquerda com as pontas dos dedos
indicador e polegar unidas.
2º	M: mover as mãos para a frente.

L

Luva de Couro
Proteção individual, para trabalhos pesados, superfícies quentes
e serviços de solda.

1º	CMs: mão direita em “A” na vertical com a palma voltada para a
esquerda. Mão esquerda com a palma aberta, virada para a direita.
2º	M: passar a mão direita na mão esquerda aberta de cima para baixo.
3º	CMs: mão esquerda em “A” na vertical com a palma voltada para a
direita. Mão direita com a palma aberta, virada para a esquerda.
4º	M: passar a mão esquerda na mão direita aberta de cima para baixo.
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Luxímetro
Instrumento utilizado para medir iluminância, ou seja, a energia
luminosa recebida por unidade de superfície.

1º	CM esquerda: em “O” e com a palma da mão voltada para baixo.
2º	M: abrir a ponta dos dedos (sinal de LUZ).
3º	CMs: abertas com os dedos levemente flexionados formando um “S”.
4º	CMs: as mãos ficam sobrepostas.
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Macho
Ferramenta manual para fazer rosca interna.

1º	CM direita: em “Q” apontando para baixo.
2º	CMs: em “S” fazendo movimentos de semicírculos.

Magnetismo
Propriedade associada aos materiais
que atraem o ferro e as ligas de ferro.

1º	CMs: em “B” invertido e com a palma da mão voltada para dentro.
2º	M: fazer movimentos circulares em frente ao corpo.
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M

Mancal
Elemento de apoio em montagem de eixos girantes.

1º	CMs: mão direita em “S” e com a palma voltada para baixo. Mão
esquerda em “C”.
2º	M: posicionar a mão esquerda sobre o punho da mão direita e depois
na parte de cima da mão.

Mandril
Acessório de fixação de brocas, machos, alargadores,
escareadores... Nas furadeiras.

1º	CMs em “S” uma do lado da outra.
2º	M: com a mão direita fazer voltas na mão esquerda.
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Mangueira
Tubo feito de um material flexível que se adapta em válvulas,
para a condução de líquidos ou gás.

1º	CMs: em “O” e com a palma da mão voltada para dentro.
2º	M: afastar as mãos para as laterais.

Manípulo
Pequeno braço ou alavanca
utilizado em acionamentos manuais.

1º	CMs: mão esquerda em “C” com a palma voltada para baixo. Mão
direita em “S”.
2º	M: fazer movimentos circulares com a mão esquerda.
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M

Máquina de Solda
Equipamento utilizado para soldar materiais
ferrosos e não ferrosos.

1º	CMs: mão direita em “L” com a palma voltada para baixo. Mão
esquerda aberta com a palma voltada para cima.
2º	M: tocar com a ponta do indicador da mão direita na palma da mão
esquerda.

Máquina de Solda Mig-Mag
A solda Mig utiliza um gás de proteção inerte, argônio ou hélio.
Utiliza ainda CO2 ou CO2 +, um gás ativo de proteção.

1º	CMs: mão direita em “L” e com a palma voltada para a esquerda.
Mão esquerda em “M”, na horizontal, com a palma voltada para
dentro.
2º	M: tocar com a mão direita na ponta dos dedos da mão esquerda.
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Martelo
Ferramenta de impacto utilizada em ajustes,
montagens e desmontagens.

1º	CMs: mão direita em “A” com a palma voltada para a esquerda e
mão direita aberta com a palma voltada para cima.
2º	M: bater com a mão direita na palma da mão esquerda.

Máscara de Proteção
Proteção individual do aparelho respiratório
em trabalhos agressivos.

1º	CMs: mão direita em “A”, próxima à nuca e mão esquerda aberta,
com dedos semiflexionados.
2º	M: encostar a mão esquerda no rosto, simulando a colocação de uma
máscara.
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M

Máscara Protetora para Solda
Proteção individual usados para neutralizar gases e raios
prejudiciais em trabalhos de solda.

1º	CMs: mão direita em forma de concha e com a palma virada para
baixo acima da cabeça. Mão esquerda em “S” e com a palma da mão
virada para dentro.
2º	M: abaixar as mãos, sempre com as palmas para dentro.

Medidor de Energia

(Medidor de Watt-Hora)

Equipamento elétrico que mede a energia elétrica consumida ao
longo de um período.

1º	CMs: mão esquerda em “A” com a palma voltada para a frente. Mão
direita em “G” e com a palma voltada para dentro.
2º	M: fazer movimentos circulares com a mão direita.
3º	CMs: abertas em frente ao corpo e sobrepostas, fechando-se em “S”.
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Micrômetro
Instrumento de medição linear de resolução
mais precisa que o paquímetro.

1º	CM esquerda: dedos polegar e indicador da mão esquerda formando
um “C”, com a palma da mão virada para a esquerda. Os dedos
polegar e indicador da mão direita devem ficar juntos.
2º	CM: simular rosquear um parafuso com os dedos da mão direita.
Simultaneamente, abrir e fechar lentamente os dedos da mão
esquerda.

Mola
Elemento utilizado em amortecimentos
e propulsão em conjuntos mecânicos.

1º	CMs: em “X”, lado a lado e com a palma voltada para dentro.
2º	M: afastar as mão para lados opostos.
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M

Morsa de Bancada
Acessório fixo em bancadas para prender peças
a serem trabalhadas, ou usinadas.

1º	CMs: mão direita em “S” com a palma voltada para a frente. Mão
esquerda em “C” com a palma voltada para a direita.
2º	M: abaixar a mão direita enquanto a esquerda quase se fecha.

Moto Esmeril
Equipamento utilizado para afiação de ferramentas, remoção de
excesso de material.

1º	CMs: mão direita em “1” com a palma voltada para baixo na
horizontal. Mão esquerda em “A” na vertical e com a palma voltada
para dentro.
2º	M: fazer movimentos circulares com a mão direita.
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Motor Elétrico
Tipo de motor rotativo que transforma energia elétrica em
mecânica com a finalidade de fornecer trabalho externo.

1º	CMs: mão direita em “G” e com a palma voltada para dentro e mão
esquerda aberta e dedos espalmados.
2º	M: tocar o indicador da mão direita na palma da mão esquerda,
tremulando-a.

Multímetro
Tipo de dispositivo eletroeletrônico usado para medir corrente
contínua, corrente alternada, tensão e resistência.

1º	CMs: sobrepostas com os dedos curvados.
2º	M: fechar as mãos em “S”.
3º	CMs: mão esquerda espalmada na vertical e mão direita em forma
de “O”.
4º	M: mão direita em formato de chave simulando o giro de um botão
na palma da mão esquerda aberta.
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M

N

Negativo (-)
Símbolo utilizado em eletricidade que representa o polo
ou borne negativo de um acumulador
ou de uma fonte de tensão CC.

1º	CMs: mão esquerda na vertical aberta e com a palma voltada para a
direita. Mão direita em “1” na horizontal, com a palma voltada para
dentro.
2º	M: tocar na palma da mão esquerda com dedo indicador direito.

Neutro
Parte de um circuito que possui carga elétrica igual a zero.
N

1º	CMs: mão esquerda em “I” e com a palma voltada para a direita e
mão direita em “O”.
2º	M: tocar com o dedo mínimo esquerdo na mão direita em “O”,
movendo a mão esquerda para a frente.

Nível
Instrumento utilizado para nivelar.

1º	CMs: em “B”, com a palma voltada para dentro. As pontas dos dedos
das mãos devem se encostar.
2º	M: mover as mãos para cima e para baixo.
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Óculos de Proteção
Equipamento utilizado para proteção dos olhos
na execução de serviços elétricos e mecânicos.

1º	CMs: na vertical e fechadas, palma a palma. Indicador e polegar de
cada mão, unidos formando a letra “C”, tocando cada lado do rosto,
perto dos olhos.
2º	CM esquerda: na horizontal em “S” com a palma da mão para dentro.
3º	M: segurar o pulso da mão esquerda com a mão direita.

Óculos de Segurança
Proteção individual para os olhos
em trabalhos em que há lançamento de partículas.

O

1º	CMs: na vertical e fechadas, palma a palma. Indicador e polegar de
cada mão unidos formando a letra “C”, tocando cada lado do rosto,
próximo aos olhos.
2º	CM direita: em “V” com a palma voltada para a frente.
3º	M: tocar a mão direita no dorso da mão esquerda em “S”.
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Óculos de Segurança para Solda
Proteção individual para os olhos contra partículas
e raios em trabalhos de solda.

1º	CMs: na vertical e fechadas, palma a palma. Indicador e polegar
de cada mão unidos em forma de “C”, tocando cada lado do rosto,
próximo aos olhos.
2º	CM direita: em “L” na horizontal, apontando para a frente.

Óleo de Corte
Elemento lubrificante e refrigerante
utilizado em cortes com ferramentas.

1º	CMs: mão direita em “Y” com a palma voltada para dentro.
2º	M: tocar com o dedo mínimo a mão esquerda em “U” com a palma
voltada para baixo.
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Óleo Lubrificante
Elemento lubrificante e refrigerante
utilizado em cortes com ferramentas.

1º	CM direita: em “Y” com a palma voltada para a esquerda. Dedo
mínimo da mão direita encosta na palma da mão esquerda, que
deve estar aberta, com a palma para cima.
2º	M: subir a mão direita.
3º	CMs: mãos abertas com os dedos sobrepostos, palmas para dentro.
3º	M: afastar as mãos unindo os dedos, fechando-os em “A” com os
polegares levemente erguidos.

O

- 107 -

P

Paquímetro
O paquímetro é um instrumento usado para medir as dimensões
lineares internas, externas e de profundidade de uma peça.
Consiste em uma régua graduada, com encosto fixo, sobre a
qual desliza um cursor.

1º	CMs: esquerda em “D” e com a palma voltada para a direita. Mão
direita com os dedos polegar e indicador unidos, demais dedos
fechados.
2º	M: segurar na ponta do indicador da mão esquerda, fazendo
movimentos de um lado para o outro.

Parafuso
Elemento de fixação, com filetes externos em forma helicoidal,
usados na montagem de conjuntos mecânicos.

P

1º	CMs: mão direita com polegar e indicador unidos, demais dedos
fechados.
2º	M: simular um “rosquear” na palma da mão esquerda.

PAra-Raios
Equipamento destinado a atrair, dispersar e conduzir para a terra
as descargas atmosféricas.

1º	CMs: esquerda em “D” com a palma voltada para a direita. Mão
direita em “D” em formato de raio.
2º	M: mão direita vai de encontro à mão esquerda.

Pastilha Intercambiável
Inserto de cortes utilizados em máquinas de usinagem.

1º	CMs: mão direita em “A” com a palma voltada para dentro e mão em
“S”.
2º	M: tocar com a mão direita na mão esquerda.
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Pinça
Dispositivo para fixação de ferramentas cilíndricas.

1º	CMs: mão direita semifechada com a palma para cima. Mão esquerda
aberta com os dedos flexionados e palma para baixo.
2° M: subir a mão direita de encontro à mão esquerda, encaixando-a.

Placa de Torno
Acessório de fixação das peças a serem usinadas em tornos.

P

1º	CMs: em “C”.
2º	M: fazer com as mãos um leve giro de um lado para o outro.
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Polia
Elemento de transmissão de movimento de rotação
através de correias.

1º	CMs: dedos da mão direita formam um “C” e mão esquerda em “V”.
2º	M: com o polegar e o indicador, encaixar a mão direita na mão
esquerda.

Ponta Rotativa
Acessório de torno que serve de apoio
em usinagem de peças longas.

1º: CMs: em “G” na horizontal e com as palmas voltadas para dentro.
2º	M: mover as mãos para a frente, unindo os dedos indicadores.
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Porca
Elemento de fixação, composta de filetes internos em forma
helicoidal, usados na montagem de conjuntos mecânicos.

1º	CMs: mão direita com dedos semifechados e a palma voltada para
baixo e mão esquerda em “D”.
2º	M: simular o “rosquear” de uma peça com os dedos da mão direita
sobre o dedo indicador da mão esquerda.

Porta Recartilha
Acessório de torno utilizado
para recartilhar superfícies de peças.

P

1º	CM: direita em “A” sobre o braço esquerdo e mão esquerda em “S”
com a palma voltada para baixo na horizontal.
2º	M: mão direita gira e muda para configuração em “C”.
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Positivo (+)
Símbolo utilizado em eletricidade que representa polo ou
borne positivo de um acumulador
ou de uma fonte de tensão CC.

1º	CMs: em “1”, com a mão esquerda na horizontal e a palma voltada
para dentro.
2º	M: fazer uma cruz com os dedos indicadores.

Potência
Capacidade de realização de trabalho
que um equipamento elétrico apresenta.

1º	CM esquerda: em “W”, próxima ao nariz.
2º	M: subir a mão esquerda em direção à testa.
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Pressão
A força exercida por unidade de área.

1º: CMs: mão direita em “S” com a palma voltada para dentro e mão
esquerda aberta com a palma voltada para a direita.
2º	M: com a mão direita ir de encontro à mão esquerda aberta.

Projeto Elétrico
Representação de sistemas e circuitos elétricos, por meio de
simbologia normatizada, que determina em detalhes como essas
instalações deverão ser executadas.

P

1º	CMs: pontas dos polegares e indicadores unidas, demais dedos
abertos.
2º	M: alternar as mãos para a frente e para trás.
3º	CM direita: em “I”, com a palma voltada para a esquerda, abaixo do
queixo, tremulando para a frente.
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Protetor Auricular Tipo Concha
Proteção individual em ambientes
com nível de ruído agressivo.

1º	CMs: mão esquerda em “A” e com a palma voltada para a frente.
2º	M: girar a mão esquerda sobre o pulso da mão direita.
3º	CMs: mão direita em “V” tocando no pulso da mão esquerda,
configurada em “S”.
4º	CMs: dedos polegar e indicador unidos de ambas as mãos,
posicionados sobre a cabeça.
5º	CMs: descer as mãos em formato de “C” até a orelha.

Protetor Auricular Tipo Plug
Proteção individual em ambientes
com nível de ruído agressivo.

1º	CMs: mão esquerda em “A” e com a palma voltada para a frente.
Mão esquerda em “O” voltada para cima.
2º	M: girar a mão esquerda sobre o pulso da mão direita.
3º	CMs: mão direita em “V” tocando no pulso da mão esquerda em “S”.
4º	CMs: em forma de pinça, próximas às orelhas.
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Protetor Facial
Equipamento individual usado
em trabalhos que desprendem partículas.

1º	CMs: mão esquerda em “A” e com a palma voltada para a frente.
Mão esquerda em “O” voltada para cima.
2º	M: girar a mão esquerda sobre o pulso da mão direita.
3º	CMs: mão direita em “V” tocando no pulso da mão esquerda em “S”.
4º	CM direita: em forma de concha em cima da cabeça.
5º	M: mão direita desce até abaixo do queixo com a palma voltada para
dentro.

Punção AlfaNumérico
Ferramenta de marcação
e personalização em peças metálicas.

P

1º	CM direita: em “S”, com a palma voltada para a esquerda.
2º	M: mover a mão direita para a esquerda, virando a palma da mão
para dentro.
3º	CMs: em “S”.
4º	M: abaixar a mão direita e ir de encontro à mão esquerda.
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Punção de Bico
Ferramenta de marcação
e personalização em peças metálicas.

1º	CMs: mão direita em “G” e com o dedo indicador virado para baixo.
Mão esquerda com a palma da mão aberta, virada para cima.
2º	M: descer a mão direita e encostar o dedo indicador na palma da
mão esquerda.
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Quadro de Distribuição
Equipamento que recebe energia elétrica de uma ou mais fontes
de alimentação e as distribui a um ou mais circuitos.

1º	CMs: em “1” e com a palma da mão voltada para a frente.
2º	M: fazer o desenho de um quadrado no ar.
3º	CMs : com a ponta dos dedos unidos, abri-los apontados para baixo.
4º	CM direita: em “I”, com a palma da mão virada para a esquerda e
posicionada abaixo do queixo. Move-se para a frente, tremulando-a.

Queda de Tensão
Diminuição do potencial elétrico devido
à impedância do circuito ou a outras causas.

Q

1º	CMs: braço direito flexionado e mão direta aberta com os dedos
levemente separados. Braço esquerdo estendido e com a mão
esquerda em “I”.
2º	M: levar a mão direita de encontro à mão esquerda que está em “I”
com a palma da mão voltada para a direita e fechando as pontas dos
dedos.
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R

Raio

(Descarga Atmosférica)

Formação de cargas elétricas nas nuvens
e sua consequente descarga na terra.

1º	CM direita: em “G” com a palma da mão virada para baixo, ao lado
direito do corpo.
2º	M: abaixar a mão direita desenhando um raio.

Reator para
Lâmpadas Fluorescentes
Dispositivo eletroeletrônico que tem como funções dar a partida
e limitar a corrente das lâmpadas fluorescentes.

1º	CMs: mão direita em “O” e com o braço flexionado na horizontal.
Braço esquerdo estendido na configuração em “I”.
2º	M: abrir a mão direita e levá-la de encontro à mão esquerda.

R

Rebite
Elemento de fixação permanente
entre componentes de um conjunto ou estrutura.

1º	CMs: mão esquerda em “D” com a palma voltada para baixo. Mão
direita em forma de pinça.
2º	M: com os dedos polegar e indicador da mão direita, pegar na ponta
do dedo indicador da mão esquerda. Mover mão direita para a frente.

Rebolo
Aglomerado abrasivo utilizado
em afiação de ferramentas e retificação de peças.

1º	CMs: em “D” e com os dedos indicadores encostados um no outro.
2º	M: fazer movimentos circulares com as mãos.
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Relógio Apalpador
É um dos relógios mais versáteis usados na mecânica.
Seu corpo monobloco possui três guias que facilitam
a fixação em diversas posições.

1º	CM direita: em “1”, na horizontal com a palma da mão voltada para
dentro.
2º	M: mexer dedo indicador para cima e para baixo.

Relógio Comparador
O relógio comparador é um instrumento de medição por
comparação, dotado de uma escala e um ponteiro, ligados por
mecanismos diversos a uma ponta de contato.

1º	CMs: em “D”.

R

2º	M: passar a ponta do indicador da mão direita em cima do dorso da
mão esquerda de um lado para o outro.
3º	M: posicionar as mãos para baixo.
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Resistência Elétrica
Característica que possui toda substância
de se opor à passagem da corrente elétrica.

1º	CM: braço direito flexionado, mão configurada em “I” e mão esquerda
em “1” e com o braço estendido.
2º	M: levar a mão direita de encontro à esquerda, tremulando-a.

Resistor
Dispositivo cuja resistência ao fluxo da corrente elétrica
tem um valor conhecido e determinado.

1º	CMs: mão direita em “D” com a palma voltada para baixo. Mão
esquerda em “R”.
2º	M: passar o dedo da mão esquerda em cima do dedo indicador da
mão direita formando um “M”.

- 124 -

Retífica Cilíndrica
Máquina operatriz utilizada
para calibrar superfícies cilíndricas.

1º	CMs: em “1” e com a palma voltada para baixo.
2º	M: fazer um movimento circular com a mão direita.

Retífica Plana
Máquina operatriz utilizada para calibrar superfícies planas.

1º	CMs: mão direita aberta e com a palma voltada para baixo na
horizontal.
2º	M: fazer movimentos circulares enquanto a mão esquerda na mesma
configuração faz movimentos de vai-e-vem.
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R

Riscador
Ferramenta para traçar peças.

1º	CMs: mão direita em “1” com o dedo indicador voltado para baixo.
Mão esquerda com a palma aberta e virada para cima.
2º	M: encostar o dedo indicador direito na palma da mão esquerda.

Rolamento
Elementos que diminuem a resistência ao atrito de duas peças
que rolam uma sobre a outra.

1º	CMs: mão direita em “D”, na horizontal e com a palma voltada para
dentro. Mão esquerda em “O”.
2º	M: mover a mão direita para a frente fazendo movimentos circulares.
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Roldanas
Dispositivo utilizado para fixação de fios
e cabos em instalações elétricas aparentes.

1º	CMs: em “A”.
2º	M: fazer com a mão direita o contorno da mão esquerda, flexionando
o braço.

R
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S

Saca Pino
Ferramenta para remoção de pinos
utilizados na união de peças.

1º	CMs: mão direita em “A” e com a palma voltada para a esquerda.
Mão esquerda em “S e com a palma voltada para dentro.
2º	M: descer a mão direita em forma de “1” com o dedo indicador
passando pela mão esquerda.

Saca Polia
Equipamento utilizado para
remover polias montadas em eixos.

1º	CMs: em “5” e com a palma da mão virada para cima, elevando os
dedos para cima.
2º	M: fazer movimentos circulares com as mãos em “S”.
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S

Serra Circular
Máquina manual para cortes de peças
com o uso de um disco corte.

1º	CMs: mão esquerda aberta com a palma voltada para baixo na
horizontal. Cotovelo da mão direita apoiado na mão esquerda, com
dedos semiflexionados.
2º	M: com a mão esquerda, fazer um movimento de caracol.

Serra Fita
Máquina de corte com uma fita
que circula entre polias.

1º	CMs: mão esquerda aberta e com a palma voltada para baixo na
horizontal. Cotovelo da mão direita apoiado na mão esquerda. Mão
direita em “B” virada para dentro.
2º	M: descer a mão direita até abaixo do cotovelo esquerdo.
3º	M: com os dedos polegar e indicador juntos, na frente do corpo,
deslocar as mãos para lados opostos.
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Solda
Liga feita de estanho e chumbo, usada nos trabalhos de
eletricidade para soldagem de emendas, terminais, etc.

1º	CMs: mão direita em “1” com dedo indicador apontando para a
frente. Mão esquerda em “1”.
2º	M: com o dedo indicador tocar no início e ponta do dedo indicador
direito.

Solda Ponto
Máquina para união de chapas por pontos de caldeamento.

1º	CMs: mão direita aberta e atrás da cabeça e mão esquerda aberta
com a palma virada para a direita.
2º	M: movimentar a mão direita para a frente do rosto.
3º	CMs: mão direita em “L” e mão esquerda aberta com a palma virada
para a direita.
4º	M: tocar com o dedo indicador na palma da mão esquerda descendo-o.
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S

Soprador Térmico
Equipamento elétrico utilizado, entre outras aplicações, no
aquecimento de eletrodutos de PVC,
permitindo a sua curvatura.

1º	CMs: simulando segurar uma furadeira.
2º	M: passar a mão direita em “C” em frente à boca, da direita para a
esquerda.

Suporte para Torneamento
Suporte para insertos de corte utilizados em torneamentos.

1º	CMs: mão direita em “S” e mão esquerda em “D” com a palma para
dentro e o dedo indicador apontado para a direita.
2º	M: mover a mão direita para a esquerda.
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Talhadeira
Ferramenta manual de corte em forma de cunha utilizada
em cortes de chapas, pinos, remoção de excessos.

1º	CMs: em “S”.
2º	M: levar a mão direita de encontro à mão esquerda de cima para
baixo.

Tensão
Pressão elétrica, ou seja, a força elétrica que obriga uma
corrente a fluir através de um condutor.

1º	CMs: braço direito flexionado, mãos direita aberta com dedo polegar
tocando no braço esquerdo estendido configurado em “I”.
2º	M: levar a mão direita de encontro à mão esquerda.

T

- 133 -

Tomada
Ponto de uma instalação elétrica em que se conectam aparelhos
elétricos. Acessório fêmea que contém as partes vivas de um
circuito.

1º	CMs: mão direita em “V” com a palma voltada para baixo. Mão
esquerda aberta com a palma voltada para a direita.
2º	M: encostar os dedos da mão direita na palma da mão esquerda.

Torno Mecânico
Máquina operatriz para usinagem de peças cilíndricas.

1º	CMs: mão direita em “T” com a palma voltada para baixo. Mão
esquerda aberta com a palma voltada para cima.
2º	M: fazer movimentos circulares sobre a palma da mão esquerda.
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Traçador de Altura
Esse instrumento baseia-se no mesmo princípio de
funcionamento do paquímetro, apresentando a escala fixa com
cursor na vertical. É empregado na traçagem de peças, para
facilitar o processo de fabricação e, com auxílio de acessórios, no
controle dimensional.

1º	CMs: mão direita em “D” com a palma voltada para baixo. Mão
esquerda em “B”, com a palma voltada para a direita na vertical.
2º	M: tocar a mão direita no cotovelo da mão esquerda.

Transformador
Equipamento elétrico que, por indução eletromagnética,
transporta energia elétrica de um circuito para outro, na mesma
frequência, mas com tensão e correntes diferentes.

1º	CMs: em “A” em frente ao corpo, com a palma da mão voltada para
dentro.
2º	M: fazer movimentos de semicírculos em frente ao corpo com os
dedos polegares levantados.

T
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Trena
Instrumento de medição linear, composta de uma fita metálica
enrolada e acoplada a um estojo ou suporte dotado de um
mecanismo que permite recolher a fita de modo manual
ou automático

1º	CMs: em “A”.
2º	M: mover mão direita para a direita e, em seguida, com a palma da
mão aberta, ir de encontro à mão esquerda em “A”.
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Válvula
Espécie de tampa de couro ou de metal com que se tapa um
tubo e que abre para dentro, fechando por si hermeticamente.

1º	CMs: mão direita aberta com os dedos levemente flexionados e com
a palma voltada para baixo. Mão esquerda com os dedos juntos e a
palma voltada para baixo.
2º	M: fazer movimentos com a mão direita como se estivesse fechando
uma válvula e abrir a mão esquerda.

Verificador de Ângulos
Usa-se para verificar superfícies em ângulos. Em cada lâmina
vem gravado o ângulo, que varia de 1º
a 45º.

1º	CMs: mão direita com dedo indicador e polegar formando a letra “C”
posicionado do lado do rosto, perto do olho direito. Mão esquerda
em “D”.
2º	M: passar o dedo indicador esquerdo do dedo polegar direito ao
dedo indicador simulando um semicírculo.
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V

Verificador de Folga
O verificador de folga é confeccionado de lâminas de aço
temperado, rigorosamente calibradas em diversas espessuras.
As lâminas são móveis e podem ser trocadas. São usadas para
medir folgas nos mecanismos ou conjuntos.

1º	CM direita: com dedo indicador e polegar formando a letra “C”, ao
lado do rosto, perto do olho direito.
2º	CM direita: em “X”.
3º	M: tocar com dedo indicador na mão esquerda em “S” distanciando
a mão direita da esquerda.

Verruma
Ferramenta manual em forma de broca utilizada para preparar
furos destinados à parafusos.

1º	CMs: mão direita com a palma aberta, virada para a esquerda. Mão
esquerda em “S” com a palma voltada para dentro.
2º	M: fazer movimentos de um lado para outro com a mão direita.
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Volt
Unidade de tensão elétrica.

1º	CM direita: em “V”, com a palma para a frente.
2º	CM direita: em “S”, à frente da mão esquerda com a palma aberta e
para a frente.

Voltímetro
Tipo de equipamento elétrico destinado a medir tensões
em um circuito elétrico ou eletrônico.

1ºCMs: braço direito flexionado, com a mão direita aberta. Braço
esquerdo estendido, CM esquerda em “I”.
2º	M: tocar com o dedo polegar direito no braço esquerdo, levando a
mão direita até ao pulso.
3º	M: mão direita vai de encontro à mão esquerda.
4º	M: fechar as mãos em “S” sobrepostas.
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V
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