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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. 
 Os critérios de avaliação e pontuação de cada item estão definidos na 
tabela ao final de cada questão.  

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

Questões 
1. Com	base	no	circuito	a	seguir:		

	

	 	
	
	 Faça	um	programa	que	atenda	os	seguintes	requisitos:	

• O	LED	RGB	deve	acender	na	seguinte	sequência:	
Sequência	 Valor	de	Acendimento	



R	 G	 B	
1	 210	 105	 30	
2	 100	 149	 237	
3	 0	 139	 139	
4	 169	 169	 169	
5	 148	 0	 211	
6	 30	 144	 255	
7	 128	 128	 128	
8	 255	 105	 180	
9	 32	 178	 170	
10	 186	 85	 211	
11	 72	 209	 204	
12	 219	 112	 147	
13	 255	 239	 213	
14	 255	 218	 185	
15	 205	 133	 63	
16	 128	 0	 128	
17	 65	 105	 225	
18	 192	 192	 192	

	
	 Onde	os	valores	RGB	corresponde	respectivamente	as	cores	Vermelho,	
Verde	e	Azul.	
	

• Cada	linha	da	sequência	corresponde	ao	acendimento	do	LED	RGB	nas	3	
cores	indicada	na	coluna	correspondente,	em	que	a	intensidade	varia	de	0	
a	255.		

• Cada	linha	indica	o	acendimento	por	1	segundo	e	após	esse	tempo,	o	
acendimento	deve	alterar	para	os	valores	da	próxima	linha.		

• O	número	de	linhas	podem	ser	alteradas,	com	isso,	o	sistema	deve	ajustar	
automaticamente	ao	número	de	linhas.	

• A	configuração	das	portas	deve	ser	feita	através	de	laço	de	repetição.		
• Ao	final	da	execução,	o	processo	deve	reiniciar.		

	

	
	
	

Critérios	de	avaliação	
1. Utilização	de	vetor	para	especificar	e	configurar	as	portas	dos	LEDs;	[1,5	

ponto]	
2. Cálculo	e	utilização	adequado	do	número	de	linhas	[1	ponto]	
3. Utilização	adequada	de	laço	de	repetição	para	percorrer	as	linhas	[1,5	

pontos]	
4. Utilização	adequada	de	laço	de	repetição	para	percorrer	os	valores	das	

colunas	[1,5	pontos]	
5. Acendimento	correto	do	LED	RGB.	[1	ponto]	



2. O circuito a seguir controla a movimentação de um servo-motor. O 
servo-motor é um composto por um motor e um sensor de posição que 
informa e ajusta o ângulo em que ele está posicionado. O servo-motor 
pode girar de 0º a 180º.  

	

 E um programa para operar esse circuito: 

	
#include <Servo.h> 
 
Servo myservo; 
 
void setup() 
{ 
    myservo.attach(3); // O número indica a porta que 

está conectado o servo-motor 
} 
 
void loop() { 
    myservo.write(90);  // Seta o servo em 90º 
    delay(1000); 
    myservo.write(45);  // Seta o servo em 45º 
    delay(1000); 
    myservo.write(0);  // Seta o servo em 0º 
    delay(1000); 
} 

	 Faça um programa que mude o ângulo do servo-motor entre 0º e 
180º com passo de 5º entre as variações e a mudança aconteça a cada 1 
segundo [Peso: 5,0] 

 Seu programa deve utilizar obrigatoriamente laço de repetição 
para fazer as transições dos ângulos.  

 



 
 

Critérios	de	avaliação	
1. Criação	adequado	do	laço	de	repetição	[2,5	pontos]	
2. Acionamento	correto	do	servo-motor	[1	ponto]	


