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 1 Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões 
estão corretas. Caso ocorra qualquer erro, notifique o fiscal.

 2 Para qualquer tipo de rascunho, somente será permitida a utilização das folhas constantes do CADERNO DE 
QUESTÕES. Não é permitido ao candidato destacar qualquer folha deste caderno.

 3 O desenvolvimento das questões só será considerado se transcrito a caneta de tinta azul ou preta, 
para o espaço destinado à resposta de cada questão no CADERNO DE RESPOSTAS.

 4 NÃO será permitido ao candidato nenhum tipo de consulta.

 5 Evite rasuras no CADERNO DE RESPOSTAS.

 6 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que efetuar qualquer registro que possa identificá-lo no Caderno 
de Respostas.

7

8

9 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu 
tempo de duração,  devendo retirar-se juntos.

10 Ao término da prova,  entregue ao fiscal o CADERNO DE RESPOSTAS e o CADERNO DE QUESTÕES.

11 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que  dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida no Processo Seletivo, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos 
relativos ao referido processo.

12

esferográfica 

Você só poderá sair do local de realização da prova decorridos 60 (sessenta) minutos do seu início.

Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. 

Você só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES se sair do local de realização da prova nos 30 minutos que 
antecedem o seu término.

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO!

Não abra este caderno antes de ser autorizado pelo fiscal.

Você está recebendo um CADERNO DE QUESTÕES e um CADERNO DE RESPOSTAS.

O CADERNO DE QUESTÕES consta de 4  páginas, numeradas sequencialmente, incluindo espaço para 
rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 2  numeradas sequencialmente.

A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa contendo 4 (quatro) questões, com o valor total de 60 (sessenta) pontos. 

 (quatro)

 (duas) páginas
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a) Faça o diagrama Ladder  - linguagem para Controladores Lógicos Programáveis (CLP) - de uma porta “AND” 

com 3 entradas e uma saída (10 pontos)

b) Faça o diagrama Ladder - linguagem para Controladores Lógicos Programáveis (CLP) - de uma porta “OR” 

com 3 entradas e uma saída (10 pontos)

Obs : endereços de entrada : I1, I2 e I3 , endereço de Saida Q1

a) Cite 3 tipos de medidores de temperatura usados em ambiente industrial (7,5 pontos no total e 2,5 pontos para 

cada)

b) Cite 3 tipos de medidores de pressão usados em ambiente industrial (7,5 pontos no total e 2,5 pontos para cada) 

(20 pontos)Questão  01 

(15 pontos)Questão  02 

Um tanque (T ), de volume máximo 1,0 m³, é abastecido por duas válvulas distintas do tipo solenóide, as quais 1

trabalham em conjunto e que possuem as respectivas vazões:  Q  = 1,0 dm³/s   e   Q  = 120,0  l/min. 1 2

T também possui um medidor de nível do tipo radar (LT-001), cuja faixa de medição e sinal de saída são, 1 

respectivamente, 0,0 a 1,0 m³ / 4 a 20 mA.
Sabe-se que o estado inicial de T faz LT-001 apresentar 8 mA.1 

Se, no instante inicial (t ), forem acionadas as duas válvulas de abastecimento de T , em quanto tempo o sistema de 0 1

controle deverá comandar o desligamento de ambas as válvulas, considerando-se que o setpoint de nível para T  1

seja de 80 % de seu volume máximo?

Nota: as duas válvulas, LT-001 e o setpoint de nível são variáveis de entrada ou saída do sistema de controle de T .1

De a saída y  (saída em regime permanente)  –  para o Sistema com Tanques Interligados abaixo. Esboce o gráfico ss

de reposta da excitação e da saída e indique o quanto o sinal de saída atingiu em relação ao nível do sinal de 
entrada  : 

(10 pontos)Questão  03 

(15 pontos)Questão  04 

Cuja função de Transferência (em Laplace) é dada por:

E a entrada é u(t), no domínio do tempo, = degrau unitário.
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