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! Dadas ilustrações, você vai identificar componentes do sistema hidráulico e vai 
responder a perguntas quanto ao que se segue:

1.! Esta unidade é conhecida como o reservatório.
a. O reservatório é usado para guardar um suprimento de fluído hidráulico.
b. O reservatório é um recipiente de metal ou tanque.
c. O reservatório fica localizado no ponto mais alto do sistema hidráulico.

2.! Esta unidade se chama bomba.
a. Bombas transmitem fluído sob pressão para outras unidades. 
b. Existem bombas manuais e bombas movidas a força.
c. Bombas movidas a força podem ser acionadas pelo motor o avião, um motor 

elétrico, ou pelo ár.

3.! Este é o atuador.
a. Ele consiste de um cilindro, pistões, conector do pistão e selos (vedação).
b. Atuadores mudam pressão em força mecânica ou ações.

4.! Esta unidade é um filtro.
a. Filtros são usados para manter o fluído hidráulico limpo.
b. Os elementos de filtração também são chamados de cartuchos.
c. Filtros podem ser encontrado no reservatório ou nas linhas. 

5.! Estas são linhas.
a. Linhas são pedaços de tubulação.
b. Linhas são usadas para levar fluído de e para as unidades do sistema.
c. Linhas são normalmente feitas de metal.
d. Elas também são chamadas de dutos (tubos).

6.! Esta é uma válvula seletora.
a. O propósito desta válvula é direcionar o fluxo ou o fluído.
b. Ela direciona o fluxo ou fluído para os atuadores.

7.! Esta unidade é conhecida com a válvula unidirecional.
a. A válvula unidirecional permite o livre fluxo de fluído somente em uma direção.

8.! Este é um medidor (indicador) de pressão hidráulica.
a. Ele indica a quantidade de pressão no sistema hidráulico.
b. O medidor de pressão se encontra no painel de controle.

9.! No automóvel, a bomba é conhecida como o cilindro mestre.
a. O atuador é chamado de cilindro de roda.
b. O cilindro de roda move a lona do freio.
c. A pastilha empurra contra o tambor do freio.


