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! Dadas ilustrações, você vai identificar os seguintes instrumentos do motor e vai 
responder a perguntas orais falando ou escrevendo:

1.! Os instrumentos do motor estão localizados no painel de instrumentos.

2.! Este instrumento se chama manômetro de pressão do duto.
a. O propósito deste instrumento é medir a pressão da mistura de combustível-ár 

no duto de admissão. 
b. A pressão é lida em polegadas de mercúrio.

3.! Este instrumento é conhecido como tacômetro.
a. Está localizado no painel de instrumentos.
b. Este instrumento é usado para mostrar a velocidade de operação do motor.
c. Em um motor de pistões, a velocidade de operação é mostrada em centenas de 

revoluções por minuto.
d. Em um motor de turbina, a velocidade de operação do motor é mostrada em 

percentual do máximo de RPM.

4.! Este é o manômetro de temperatura da cabeça do cilindro.
a. O instrumento mostra a temperatura do cilindro do motor.
b. Este instrumento é um sensor de temperatura que usa um termopar.
c. A temperatura é mostrada em graus centígrados.  

5.! Este é o manômetro de pressão de óleo.
a. Ele mostra a pressão no sistema de óleo do motor.
b. A pressão é indicada em libras por polegada quadrada.
c. PSI significa pressão por polegada quadrada.
d. A abreviatura de pressão por polegada quadrada é PSI.

6.! Este é o manômetro de temperatura do óleo.
a. Este instrumento é usado para indicar a temperatura do óleo.
b. A temperatura do óleo determina a sua viscosidade.
c. O instrumento é necessário para mostrar ao operador a viscosidade do óleo.

7.! Este é o manômetro de pressão do combustível.
a. O propósito do instrumento é indicar a pressão no sistema de combustível.
b. O carburador e o atomizador de combustível usam o combustível sob pressão.
c. A pressão do combustível é mostrada em libras por polegada quadrada.

8.! Este instrumento se chama manômetro de temperatura do ár no caburador.
a. Ele é usado para determinar quando a temperatura do ár no carburador está 

próxima do congelamento. 
b. Este instrumento se encontra no painel de instrumentos.
c. A temperatura é indicada em graus centígrados.


