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! Dadas ilustrações, você vai identificar partes do motor, e vai responder à perguntas 
quanto ao que se segue:

1.! Esta peça é o carburador.
a. O carburador provê a mistura apropriada de combustível e àr requerida pelo 

motor.
b. O carburador é geralmente localizado ao lado ou no topo do motor.
c. O carburador fica preso ao duto.

2.! Este componente é chamado de duto de admissão.
a. O duto de admissão é localizado entre o carburador e a cabeça do cilindro. 
b. Fica preso à cabeça do cilindro.
c. O propósito do duto de admissão é conduzir e distribuir a mistura de combustível 

para os cilindros.
d. O duto de admissão é um tubo ou uma série de tubos.

3.! Este componente é conhecido como duto de exaustão.
a. O duto de exaustão é usado para remover os gases de exaustão do motor.
b. O duto de exaustão é encontrado na cabeça do cilindro.
c. O duto exaustão é um tubo ou uma série de tubos.

4.! Esta unidade é referida como cabeça do cilindro. 
a. A cabeça dos cilindros muitas vezes abriga as válvulas.
b. A cabeça dos cilindros muitas vezes suporta as velas.
c. Elas ajudam a manter o motor mais frio.
d. A cabeça dos cilindros são localizadas no corpo do cilindro ou no no bloco de 

cilindro.
e. Elas são as vezes referidas como topos.

5.! Este é o bloco.
a. Em alguns motores, o bloco suporta os cilindros e os pistons.
b. Ele também suporta o eixo de manivelas e o comando de válvulas.
c. Em motores de automóveis, o bloco também guarda o óleo.

6.! Este componente é o comando de válvulas.
a. O propósito do comando de válvulas é abrir as válvulas no tempo apropriado.
b. Os lóbolos do comando de válvula empurram as hastes levantadoras.
c. O comando de válvulas é movido por uma engrenagem.

7.! Este mecanismo é o motor de arranque.
a. O motor de arranque é usado para ligar o motor.
b. O motor de arranque recebe energia da bateria.
c. Ele é movido por um motor elétrico.
d. O motor de arranque é preso ao motor.


