
	

 

Ensino médio integrado em Automação Industrial 
Disciplina: Microcontroladores e CLP 

Professor: Marcelo Cendron 
	
 Alunos (a) : _____________________________________________________________ Data: __/03/2020 

Avaliação 01 – Entrada e saída 
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 da avaliação.  

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

Questão  

Ajuste e exibição dos valores dos potenciômetros.  
	

Foi solicito que você fizesse um sistema de leitura e apresentação dos valores 

das portas digitais e analógicas num display LCD, para o circuito a seguir: 

  
Link para o circuito: https://www.tinkercad.com/things/ls2OSlqqKvY-avaliacao-

01-2020-turma-y/	

 

O programa deverá realizar as seguintes tarefas: 



• Enquanto estiver ligado e nenhum botão for pressionado, o display deverá 

apresentar a mensagem: "Aguardo ajuste" 

 
• Ao se pressionar o botão “Mostra Analógico”, deverá ser lido o valor da 

porta que o potenciômetro está conectado e apresentado o valor no display 

LCD por 3 segundos e voltar a apresentar a mensagem “Aguardo Ajuste” 

 
• Ao pressionar o botão “Mostrar digital”, deve ser incrementado o valor de 

uma variável global que conta o número de vezes que esse botão foi 

pressionado e apresentado o valor na porta serial. 

 
 
 

 
  

Critérios	de	avaliação	
1. Configuração	adequada	das	portas	de	entrada/saída	[2	pontos];	
2. Configuração	adequada	da	porta	serial	e	do	display	LCD	[1	pontos];	
3. Leitura	adequado	dos	botões	[2	pontos];	
4. Leitura	adequado	do	valor	do	potenciômetro	[2	pontos];	
5. Armazenamento	adequado	do	valor	de	contagem	de	pressionamentos	do	

botão	[1	pontos];	
6. Exibição	correta	no	display	LCD	[1	ponto];	
7. Exibição	correta	na	porta	serial	[1	ponto];	

	



 
  

Gabarito 
 

#include <LiquidCrystal.h> 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 
 
int botaoAjusta = 9; 
int botaoMostra = 7; 
int pot= A0; 
int valor; 
 
void setup() { 
  lcd.begin(16, 2); 
  pinMode(botaoAjusta, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(botaoMostra, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(pot, INPUT); 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop() { 
  if (digitalRead(botaoAjusta) == 0){ 
    int valorPot = analogRead(pot); 
    lcd.clear(); 
    lcd.setCursor(0, 0); 
    lcd.print("Analog:"); 
    lcd.setCursor(8, 0); 
    lcd.print(valorPot); 
    delay(3000); 
  } 
   
  if (digitalRead(botaoMostra) == 0){ 
       valor = valor + 1; 
      Serial.println(valor); 
  } 
   
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("Aguardo ajuste"); 
  delay(200); 
 
} 
  
 
 


