
 

 

Ensino médio integrado em Automação Industrial 
Disciplina: Microcontroladores e CLP 

Professor: Marcelo Cendron 
 
 Alunos (a) : _____________________________________________________________ Data: 15/04/2020 

Avaliação 02 – Comandos de decisão, interrupção e funções 

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  

Projeto de uma esteira.  
 

Devido ao período de isolamento que estamos passando, foi solicitado que você 

fizesse um projeto de uma esteira micro controlada, veja o circuito proposto: 
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Link para o circuito: https://www.tinkercad.com/things/9Mb55hYXpuo-

avaliacao-02-2020-alunos 

 

O programa deverá realizar as seguintes tarefas: 

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

apresentar a mensagem: "Parado!" 

 
x Quando for clicado o botão Liga, a esteira deve ligar o motor na velocidade 

4 km/h e aparecer a mensagem: 

 
x Quando clicar nos botões Aumenta e Diminui, a velocidade deve variar em 

1 km/h a mais e a menos respectivamente: 

 
 

x Quando for clicado em Desliga, o motor deve ser desligado e apresentar a 

mensagem: 

 
 
Considerações quanto ao projeto: 
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x A faixa de variação da velocidade é entre 0 e 15, mesmo clicando nos 
botões esse limite não pode ser desrespeitado. 

x A variação da velocidade do motor deve seguir proporcionalmente essa 
faixa, indo de 0 até 255 da saída PWM.  

x Os botões Liga e Desliga, devem ser processados obrigatoriamente 
através de interrupção, com atuação quando o botão for pressionado.  

x Os botões de Aumentar e Diminuir a velocidade devem ter atuação através 
do comando digitalRead.  

 
 

 
  

Critérios de avaliação 
1. Configuração adequada das portas de entrada/saída [1 ponto]; 
2. Leitura adequada dos botões através do comando digitalRead e de 

Interrupções [3 pontos]; 
3. Verificação adequada dos limites [2 pontos]; 
4. Acionamento adequado do motor [2 pontos]; 
5. Exibição correta no display LCD [2 pontos]; 
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