
 

 

Ensino médio integrado em Automação Industrial 
Disciplina: Microcontroladores e CLP 

Professor: Marcelo Cendron 

 
 Alunos (a) : ______________________________________________________________________ Data: XX/03/2017 

Avaliação Trimestral 

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 [1 Ponto] 

II. Leitura do estado da chave e acionamento.  [2 Pontos] 
III. Configuração e apresentação dos valores no display LCD [2,5 Pontos] 
IV. Ajuste dos níveis de potência do motor [2,5 Pontos] 
V. Acendimento dos LEDs [2 Pontos] 

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

 

Questão 

 

1. Monte o circuito semelhante ao apresentado na figura a seguir. 
 

 
 
 

 O programa deverá: 

• Ao se iniciar a simulação o display aparecerá a mensagem “Botão solto” na 
primeira linha.  

• Ao se pressionar o botão, o display deve: 
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o Aparecer apenas a mensagem “Botão pressionado” na segunda 
linha do display LCD.  

o Ligar o motor com 25% da sua potência por 2 segundos. 
o Acender o LED amarelo 
o Ligar o motor com 50% da sua potência por 2 segundos. 
o Apagar o LED amarelo e acender o LED vermelho 
o Ligar o motor com 100% da sua potência por 2 segundos. 
o Desligar o motor e o LED vermelho.  
o Voltar a mensagem de “Botão solto” na primeira linha. 

 
 

 
 
Gabarito 
 

// é Necessário incluir a biblioteca: 

#include <LiquidCrystal.h> 

 

// Inicializando o display 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

 

int LED1 = 8; 

int LED2 = 9; 

int chave = 7; 

int motor = 10; 

int power = 255; 

 

void setup() { 

    // Configura as dimensões do display 

    lcd.begin(16, 2); 

      pinMode(LED1, OUTPUT); 

      pinMode(LED2, OUTPUT); 

      pinMode(chave, INPUT_PULLUP); 

      pinMode(motor, OUTPUT); 

} 

 

void loop(){ 



  delay(500); 

  if (digitalRead(chave) == LOW){ 

     analogWrite(motor, 255*0.25); 

     

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print("Botao pressionado"); 

    delay(2000); 

    digitalWrite(LED1, HIGH); 

    analogWrite(motor, 255*0.50); 

    delay(2000); 

    digitalWrite(LED2, HIGH); 

    digitalWrite(LED1, LOW); 

    analogWrite(motor, 255*1); 

    delay(2000); 

    digitalWrite(LED1, LOW); 

    digitalWrite(LED2, LOW); 

    analogWrite(motor, 0); 

  } 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print("Botao solto"); 

} 

 

 
 


