PADRÃO DE RESPOSTA DAS QUESTÕES DISCURSIVAS
ENGENHARIA DE
CONTROLE E AUTOMAÇÃO

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que:
a) aborde pelo menos duas das seguintes consequências:











aumento da emissão de poluentes atmosféricos;
aumento da emissão de gases de efeito estufa (CO2 – dióxido de carbono, CO –
monóxido de carbono, O3 – ozônio);
aumento da poluição visual e sonora;
aumento da temperatura local e global;
aumento do consumo de combustíveis;
aumento de problemas de saúde (cardíaco, respiratório, dermatológico);
aumento da frota de veículos promovendo congestionamentos urbanos;
diminuição de áreas verdes;
desmatamento;






aumento das áreas impermeabilizadas resultando em enchentes, diminuição da
infiltração da água e recarga de lençóis freáticos;
elevação dos custos de manutenção das cidades (metroferrovias, rodovias, tratamento
de água, limpeza da cidade, etc);
necessidade de ampliação de vias trafegáveis;
necessidade de ampliação de áreas de estacionamento.

b) aborde duas das seguintes intervenções:









construção de vias exclusivas para bicicletas (ciclovias e ciclofaixas);
proposição de formas de integração entre o transporte por bicicletas, o metroviário e
os ônibus coletivos, a fim de garantir segurança e conforto em momentos de
adversidades climáticas e relevo acidentado;
pontos de aluguel e/ou empréstimo de bicicleta;
construção de bicicletários;
investimento na segurança pública;
políticas de incentivo ao uso de bicicleta (educação ambiental, qualidade de vida,
saúde, propaganda);
implementação de políticas de crédito e de redução do custo das bicicletas.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que:
a) aborde duas das seguintes causas:














problemas relacionados à educação (baixa escolaridade, evasão escolar, qualidade da
educação, distanciamento entre a escola e a realidade social, tempo de permanência na
escola);
desigualdades socioculturais (gênero, etnia, economia, etc);
desemprego e falta de qualificação profissional;
precariedade da segurança pública;
uso de drogas;
desvalorização da vida humana;
banalização da violência;
sensação de impunidade;
ausência de políticas sociais;
degradação da vida urbana;
desconhecimento e/ou desrespeito aos direitos humanos e constitucionais;
desestruturação familiar;
desvalorização de princípios éticos e morais.

b) mencione dois dos seguintes fatores:






políticas de segurança mais efetivas;
políticas públicas de melhoria das condições socioeconômicas;
maior consciência cidadã e respeito à vida;
melhor distribuição de renda;
melhoria da educação (aumento da escolaridade, redução da evasão escolar, qualidade da
educação, aproximação entre a escola e a realidade social, aumento do tempo de
permanência na escola);







aumento da oferta de emprego e melhoria da qualificação profissional;
medidas preventivas ao uso de drogas;
maior eficácia do sistema judiciário;
revisão da legislação penal;
valorização de princípios éticos, morais e familiares.

Observação: as respostas a esse item devem se pautar na Portaria Inep nº 255, de 02 de junho
de 2014, onde se lê:
Art. 3º No componente de Formação Geral serão considerados os seguintes elementos
integrantes do perfil profissional: atitude ética; comprometimento social; compreensão
de temas que transcendam ao ambiente próprio de sua formação, relevantes para a
realidade social; espírito científico, humanístico e reflexivo; capacidade de análise
crítica e integradora da realidade; e aptidão para socializar conhecimentos em vários
contextos e públicos diferenciados.

PADRÃO DE RESPOSTA

a) Com base na figura, o estudante deve reconhecer que a resposta pode ser
aproximada por um sistema de 1ª ordem, cuja função de transferência é a
seguinte:
( )
Para calcular o ganho K basta visualizar a amplitude da variação da saída (10 oC)
dividida pela variação da entrada (40 V), resultando em

A constante de tempo pode ser obtida observando o tempo que a resposta demora
para atingir aproximadamente 63% do valor final:
(

)

°C,

pois a excursão é de 10 °C e o valor inicial é 25 °C.
Assim, a constante de tempo resulta:
= 15 s (tempo para 31,3 °C) - 10 s (tempo inicial) = 5 s.
Esse valor também poderia ser obtido reconhecendo que um sistema de 1ª ordem
demora cinco constantes de tempo para atingir praticamente 100% da resposta final:
5

=5s

Assim, a função de transferência na forma final é:
( )

( )
( )

b) A ação integradora anula o erro estacionário.
A característica fundamental da ação integradora, em sistemas de controle estáveis, é
a tendência de minimização do erro estacionário (em regime permanente) para
entrada em degrau. Neste caso, um sistema de 1ª ordem estável em malha aberta,
quando a malha é fechada com um controlador PI, utilizando realimentação unitária, o
sistema resultante é estável, e elimina o erro estacionário para a entrada em degrau.

PADRÃO DE RESPOSTA
a) Comparando a função de transferência da balança com a equação caraterística de
um sistema de 2º ordem:

Logo,

= 4 rd/s e 2ζ

= 4.

Portanto, ζ = 0,5.
Desta forma, o tempo de acomodação pode ser obtido:
ts = 4 / (ζ

)= 2s

Portanto, a partir de 2 s, a medida estará adequada.

b) O sistema de pesagem da balança apresenta medida confiável após o tempo de
acomodação do sistema, que é de 2 s. Como a medida da segunda balança é realizada
após 1,2 s, que é menor que o tempo de acomodação do sistema, a medida obtida
desta balança não é confiável. Por outro lado, a medida da primeira balança é
adequada, pois é realizada após 3 s, que é maior que o tempo de acomodação da
balança.
Portanto, a multa emitida é indevida, uma vez que o valor medido pela segunda
balança não é confiável.

PADRÃO DE RESPOSTA
a)

O robô correto é o Modelo C, já que:
 O alcance mínimo é de 160 cm / 2 = 80 cm
 A capacidade mínima de carga requerida é de 5 kgf (peça) + 1,5 kgf (garra)
= 6,5 kgf
 Dentre os modelos que atendem ambos os critérios, o mais econômico é o
Modelo C.

b)
Vantagens:
Maior produtividade
Sem paradas para descanso
Pode funcionar 24h
Executa tarefas perigosas
Executa tarefas insalubres
Executa tarefas com maior precisão
Executa tarefas com maior qualidade
Executa tarefas impossíveis de serem
feitas pelo ser humano

Desvantagens:
Só funciona bem para casos bem
ajustados
Necessita de mão de obra especializada
Uma falha pode comprometer o sistema
(ou linha)
Necessita de manutenção periódica
Não é tão flexível quanto a mão de obra
humana
Alto investimento inicial
Apresenta riscos em locais não protegidos
Demissão dos funcionários substituídos
(que poderão necessitar de
requalificação)

Maior capacidade de carga
Não tem LER (Lesão por Esforço
Repetitivo)
Não há absenteísmo

c)
Investimento inicial robô = R$ 300.000,00
Investimento inicial funcionários = 0
Lucro anual manipulador = Produção - Custo = R$ 100.000,00 - R$ 40.000,00 = R$
60.000,00 / ano
Lucro anual funcionários = Produção - Custo = R$ 80.000,00 - 4 x R$ 15.000,00 = R$
20.000,00 / ano
VP (Valor Presente) = R$ 300.000,00
Tempo = VP / (Lucro anual manipulador - Lucro anual funcionários)
Tempo = 300.000 / (60.000 – 20.000) = 7,5 anos

