
Técnico Integrado ao ensino médio
Avaliação de CLP (Microcontroladores e CLP)
Nome:

Proibido o uso de eletrônicos e o empréstimo de materiais durante a avaliação. Não é permitido sair da sala antes do término da

avaliação, quando todo material recebido deve ser devolvido. O telefone celular deve ser colocado no chão, embaixo da cadeira,

desligado, ou no silencioso, ou no modo avião.

1. (3 pontos)Elabore um programa em FBD para controlar dois motores (M1 e M2). As condições são
as seguintes:

• M1 pode ligar de forma independente

• M2 só pode ligar se M1 estiver ligado, mas pode continuar ligado após o desligamento de M1

• Os motores são ligados pelas botoeiras L1 e L2, e são desligados pelas botoeiras D1 e D2

A seguinte tabela relaciona os sinais e acionamentos com suas respectivas entradas e sáıdas no CLP:

Elemento Conexão no CLP

M1 Q1

M2 Q2

L1 I1

L2 I2

D1 I3

D2 I4

2. (3 pontos)Um CLP executa seu programa em ciclos e, em cada ciclo: lê as entradas, as transfere para
a imagem de entrada, executa o programa escrevendo na imagem de sáıda e, só então, transfere a
imagem de sáıda para as sáıdas f́ısicas. O texto abaixo representa um trecho de programa, em Lista
de Instrução, de um controlador lógico programável(CLP), onde X1, X2 e X3 são contatos de entrada,
e Y1 e Y2 são contatos de sáıda. Levando o que foi dito em consideração, complete a tabela abaixo
com os valores das sáıdas Y1 e Y2 ao final de cada varredura. Dica: transforme o programa em uma
expressão lógica para analisar mais facilmente. Se preferir transforme o programa em Ladder para
fazer a análise.

a

LDI X2
OR Y1
AND X1
OUT Y1
LD X2
ANI X3
OR Y2
ANI Y1
OUT Y2

varredura X1 X2 X3 Y1 Y2

1 0 0 0

2 1 0 0

3 0 1 0

4 0 1 0

5 1 0 1

3. (4 pontos)É necessário fazer a automação de um portão como o mostrado na figura a seguir:

O Funcionamento deste portão se dá seguindo as seguintes especificações



• O comando é feito a partir da portaria numa botoeira com dois botões N.A. com as funções abrir
e fechar, que se podem ativar com o portão em qualquer posição.

• Quando o portão está completamente aberto, o processo de fechar inicia-se automaticamente ao
fim de 3 minutos.

• Por razões de segurança usa-se uma barreira fotoelétrica (sensor infravermelho iv) que, no caso
de ser interrompida durante o processo de fechar, interrompe o fechamento do portão e dá ińıcio
à sua abertura (sensor do tipo N.F.).

• A detecção das posições completamente aberto e completamente fechado é feita com interruptores
de fim de curso (fc1 e fc2 com sáıda de contato N.A.).

• Nas posições completamente fechado e completamente aberto o motor deve ficar com a ali-
mentação cortada.

• O funcionamento do portão deve ser sinalizado, através de lâmpada lp e acender de forma
intermitente, ficando ligada 1 segundo e desligada por 1 segundo

A seguinte tabela relaciona os sinais e acionamentos com suas respectivas entradas e sáıdas no CLP:

Elemento Conexão no CLP

Lâmpada lp Y1

Acionamento Motor Sentido Abrir Y2

Acionamento Motor Sentido Fechar Y3

Chave de fim de curso fc1 -
Portão completamente fechado

X1

Chave de fim de curso fc2 -
Portão completamente aberto

X2

Sensor Infravermelho iv X3

Botoeira Abrir X4

Botoeira Fechar X5

Desenvolva o programa que automatiza esse portão seguindo as especificações dadas. O programa
pode ser escrito em FBD ou então em Lista de Instrução visto que o CLP usado suporta ambas
as linguagens. Caso você escolha a linguagem FBD lembre-se de indicar o tempo do temporizador
utilizado. Caso escolha a linguagem Lista de Instrução, considere que a base de tempo do temporizador
é um segundo.

Questões extras:

1. (0.5 ponto)Considerando os programas para CLP em Ladder mostrados na figura abaixo, onde A,
B e C são os contatos das entradas e a sáıda é representada pela lâmpada L, assinale a alternativa
correta:



a Os dois programas são equivalentes, isto é, para as mesmas entradas energizadas as lâmpadas L
acenderão nos dois diagramas.

b No diagrama da direita, como a entrada B está associada à entrada A através de uma função
“E” lógica, a lâmpada L somente acenderá se A estiver energizada.

c No diagrama da esquerda a lâmpada L somente acenderá se todas as entradas estiverem energi-
zadas ao mesmo tempo.

d No diagrama da direita não é posśıvel acender a lâmpada se a entrada A não estiver energizada.

e Em ambos os diagramas uma das condições de acendimento da lâmpada L é o fechamento do
contato da entrada C.

2. (0.5 ponto)Um Controlador Lógico Programável (CLP) é utilizado para emitir um comando diante
do surgimento de um evento. Esse evento repete-se periodicamente em intervalo de tempo igual a T.
O sensor utilizado para informar ao CLP sobre a ocorrência do evento consome um tempo igual a
T/2. Considerando que o tempo de duração do evento é despreźıvel e que o tempo de execução do
comando dado pelo CLP é T/4, o tempo máximo que o CLP deve consumir para emitir o comando
mencionado é igual a

a 2T

b T

c T/2

d 2T/3

e T/4

3. (0.5 ponto) Os controladores lógicos programáveis (CLP) são dispositivos que realizam o comando
e o controle de máquinas e equipamentos de maneira bastante flex́ıvel, pois permitem alterações
no programa que define o modo como executam as tarefas. Sobre os CLP, assinale a afirmativa
INCORRETA.

a Em geral, são constitúıdos por módulos que desempenham funções espećıficas como: entrada e
sáıda de sinais, temporizadores e contadores, e memórias eletrônicas.

b São conectados diretamente nos circuitos em substituição aos sensores e contatoras de potência.

c As principais tarefas que podem ser realizadas por um CLP incluem: cálculos/processamento,
sinalização, controle de malha aberta ou fechada, aquisição de dados e sincronização.

d Dentre as principais linguagens de programação tem-se: ladder diagram (LD), instruction list
(IL) e function block diagram (FBD).



Conjunto de instruções da linguagem IL:

LD lê valor no acumulador
OR faz operação de OU lógico com o valor do acumulador
AND faz operação de E lógico com o valor do acumulador
OUT trasnfere valor do acumulador para posição especificada
LDI lê valor negado para o acumulador

ANI faz operação de NÃO E lógico com o valor do acumulador

ORI faz operação de NÃO OU lógico com o valor do acumulador
LDP lê pulso positivo no acumulador
LDF lê pulso negativo no acumulador

Conjunto de Blocos da linguagem FBD


