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! Dadas ilustrações, você será capaz identificar mangueiras (flexíveis), tubulações 
(rígidas), conexões e ferramentas, e vai saber responder a perguntas de forma oral ou 
escrita.

1.! Esta é uma mangueira (flexível).
a. Mangueiras são usadas para conduzir líquidos aos sistemas.
b. Mangueiras também são usadas para conduzir gases aos sistemas.
c. Mangueiras são feitas de material flexível.
d. Borracha sintética é geralmente usada para fazer mangueiras.

2.! Este é um tubo.
a. Tubulação é usada para levar líquidos e gases para os sistemas.
b. Tubulação é feita de metal.

3.! Esta é uma conexão
a. Conexões são usadas para fixar juntas partes de tubulação.
b. Conexões também são chamadas de conectores.
c. Conexões também são usadas para fixar tubos em unidades de sistemas.

4.! Esta é uma chave de fenda.
a. Chaves de fenda são usadas para girar parafusos.
b. Elas são feitas para encaixarem na fenda dos parafusos.

5.! Estes são alicates.
a. Alicates são usados para agarrar coisas que os dedos não podem segurar.
b. Eles são usados para trabalhar em locais que os dedos não alcançam.
c. Alicates são usados para cortar arames e contra-pinos.
d. Alicates podem ser usados para dobrar pequenos arames ou metal macio.
e. Nós também usamos alicates para torcer arames de freno.

6.! Este é um martelo.
a. Martelos são usados para forçar penetração por impacto e para amaçar.
b. Martelos também são usados para moldar (por impacto) metal macio.
c. Cabeças (bigornas) de martelo são feitas de metal, borracha, madeira ou couro.

7.! Esta é uma chave.
a. Chaves são usadas para apertar ou afrouxar parafusos (com cabeça) e porcas.
b. Apertamos ou afrouxamos porcas e parafusos por girá-los com as chaves.
c. Chaves são feitas com aço reforçado.

8.! Estas são chaves soquete e seus cabos (punhos/astes).

9.! Estas são chaves de caixa.
a. Elas são feitas de aço reforçado.

10.! Estas são chaves de boca
a. Chaves de boca são usadas para apertar ou afrouxar parafusos e porcas.

11.! Esta é uma chave ajustável



12.! Este é um torquímetro.
a. Torquímetros são usados para aplicar o torque correto em parafusos e porcas.

13.! Estas são tesouras de cortar chapa.
a. Tesouras de cortar chapa são usada para cortar pedaços de metal.
b. Algumas tesouras de cortar chapa cortam em linha reta.
c. Algumas tesouras de cortar chapa são úteis para fazer cortes curvos.

14.! Este é um arco de serra.
a. Arcos de serra são usados para cortar pedaços de metal.


