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Avaliação 02 – Comando de decisão e Serial 

Considerações	da	avaliação	prática	
A entrega deverá ser feita em formato digital para o e-mail: 

marcelo.cendron@ifc.edu.br com o nome do aluno no assunto do e-mail e um anexo 
do tipo arquivo de texto com o código-fonte. 

A questão tem peso dividido pela correta implementação das seguintes etapas: 
I. Configuração das portas e do display  LCD[1 Ponto] 
II. Leitura adequada dos limites do monitor serial [2,5 Pontos] 
III. Apresentação correta das mensagem no display LCD [2 Pontos] 
IV. Leitura adequada do valor do potenciômetro e acionamento correto dos 

LEDs  [2 Pontos] 
V. Configuração adequada da interrupção e execução adequada do que foi 

solicitado [2,5 Pontos] 
 

Caso se identifique trabalhos plagiados, será atribuído conceito 0 (zero) a todos 
os envolvidos 

Questão  

Monitor	de	nível	
	
1. Faça um protótipo para monitorar o nível de um reservatório, para isso, utilize 
o circuito a seguir: 
 

 



 
Para isso, seu projeto deverá: 

• Dever aparecer na tela LCD a mensagem: “MONITOR DE NIVEL”: 

 
 

• Ao ligar o Arduino, deverá ser solicitado 1 (uma) única vez durante a execução 
do sistema, os limites inferiores e superiores, que devem ser lidos no Monitor 
Serial: 

 
Digite o limite inferior: 

   Digite o limite superior: 
 

• Após lidos os limites, deverá ser lido o valor do potenciômetro e apresentado 
no display o valor (entre 0 e 1023) na segunda linha: 

 

 
 

• O valor lido do potenciômetro deverá ser utilizado para acionar os LEDs, se o 
valor for menor que o limite inferior, o LED da esquerda deverá acender, se for 
maior que o limite superior, deverá acender o LED da direita, caso o valor lido 
fique entre os dois limites, deverá acender o LED do meio.  

• Ao se clicar o botão, uma função deverá ser chamada através de Interrupção 
que  deverá apresentar o Limite inferior, superior e o valor lido atualmente do 
potenciômetro: 

 
Limite inferior: 750 
Limite superior: 900 
Valor atual: 634 

 
 


