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! Dadas ilustrações, você vai identificar partes do sistema de lubrificação, e vai 
responder a perguntas quanto ao que se segue:

1.! Esta peça é o carter.
a. O carter é um reservatório de metal.
b. É usado para guardar um suprimento de óleo para a operação do motor.
c. O carter fica localizado no fundo do motor de um automóvel.
d. O carter pode ser retirado.

2.! Este componente é chamado de bomba de óleo.
a. A bomba de óleo é usada para levar óleo para as peças que requerem 

lubrificação. 
b. A bomba de óleo fica localizada na caixa de manivelas.

3.! Este componente é o filtro de óleo.
a. Filtros de óleo são usado para manter o óleo limpo.
b. O filtro de óleo fica localizado no topo ou no fundo do motor de automóvel.

4.! Este é tanque de óleo. 
a. O tanque de óleo é usado para guardar o suprimento de óleo do motor.
b. Geralmente é colocado o mais próximo possível do motor.

5.! Esta unidade consiste da bomba de pressão e da bomba de retorno.
a. A bomba de pressão é uma bomba acionada pelo motor.
b. A bomba acionada pelo motor fornece óleo sob pressão.
c. Ela força o óleo para as partes que precisam ser lubrificadas.
d. A bomba de retorno remove o óleo dos decantadores de óleo
e. Ela força o óleo a voltar para o tanque.
f. A bomba de óleo é acoplada ao motor.

6.! Decantadores de óleo são reservatórios no motor.
a. Decantadores permitem que o óleo flua (escorra) das partes do motor.
b. Ele ficam localizados nas partes mais baixas do motor.

7.! Esta unidade é o radiador de óleo.
a. O óleo flui através dos espaços entre os tubos.
b. O ár flui através dos tubos.
c. O ár fresco retira o calor do óleo.
d. O propósito do radiador é manter o óleo mais frio.


