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conhecimento básico do CLP série MELSEC iQ-R e conhecimento básico do CLP série MELSEC iQ-R e 
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IntroduçãoIntrodução Objetivo do cursoObjetivo do curso

Este curso é destinado para usuários que concluíram a Introdução à programação (Diagrama ladder) ou que possuem Este curso é destinado para usuários que concluíram a Introdução à programação (Diagrama ladder) ou que possuem 
conhecimentos equivalentes. Este curso oferece conhecimentos sobre programação e resolução de problemas para CLP conhecimentos equivalentes. Este curso oferece conhecimentos sobre programação e resolução de problemas para CLP 
MELSEC iQ-R, uso avançado de dispositivos e programação de label. MELSEC iQ-R, uso avançado de dispositivos e programação de label. 

Como pré-requisitos para este curso, você já deve ter concluído os seguintes cursos ou possuir conhecimentos equivalentes.Como pré-requisitos para este curso, você já deve ter concluído os seguintes cursos ou possuir conhecimentos equivalentes.

•• Noções básicas da série MELSEC iQ-RNoções básicas da série MELSEC iQ-R
•• Introdução à programaçãoIntrodução à programação



IntroduçãoIntrodução Estrutura do cursoEstrutura do curso

O conteúdo do curso é explicado a seguir.O conteúdo do curso é explicado a seguir.

Capítulo 1 - Programação eficienteCapítulo 1 - Programação eficiente

Métodos e definições de programação eficienteMétodos e definições de programação eficiente

Capítulo 2 - Programação avançadaCapítulo 2 - Programação avançada

Uso avançado de dispositivos e programação de labelsUso avançado de dispositivos e programação de labels

Capítulo 3 - Resolução de problemas Capítulo 3 - Resolução de problemas 

Funções do software de engenharia usado para a resolução de problemas Funções do software de engenharia usado para a resolução de problemas 

Teste FinalTeste Final

Nota de aprovação: 60% ou superior é necessárioNota de aprovação: 60% ou superior é necessário



IntroduçãoIntrodução Como utilizar esta ferramenta de e-LearningComo utilizar esta ferramenta de e-Learning

Ir para a próxima páginaIr para a próxima página Ir para a próxima página.Ir para a próxima página.

Voltar para a página anteriorVoltar para a página anterior Voltar para a página anterior.Voltar para a página anterior.

Mover-se para a página desejadaMover-se para a página desejada O "Índice" será exibido, permitindo que você navegue até a página desejada.O "Índice" será exibido, permitindo que você navegue até a página desejada.

Sair do cursoSair do curso Sair do curso.Sair do curso.



IntroduçãoIntrodução Cuidados de usoCuidados de uso

Precauções de segurançaPrecauções de segurança

Quando você estiver aprendendo a operar os produtos reais, leia cuidadosamente as precauções de segurança dos respectivos Quando você estiver aprendendo a operar os produtos reais, leia cuidadosamente as precauções de segurança dos respectivos 
manuais.manuais.

Precauções neste cursoPrecauções neste curso

As telas exibidas da versão de software que você utiliza podem ser diferentes das apresentadas neste curso. Este curso utiliza a As telas exibidas da versão de software que você utiliza podem ser diferentes das apresentadas neste curso. Este curso utiliza a 
seguinte versão do software:seguinte versão do software:

•• GX Works3 Versão 1.044WGX Works3 Versão 1.044W



























































































































TesteTeste Teste FinalTeste Final

Agora que você concluiu todas as lições do curso Agora que você concluiu todas as lições do curso Aplicativos de programação (Diagrama ladder/série MELSEC iQ-R)Aplicativos de programação (Diagrama ladder/série MELSEC iQ-R), você , você 
está pronto para fazer o teste final. Se tiver qualquer dúvida sobre os tópicos abrangidos, aproveite esta oportunidade para está pronto para fazer o teste final. Se tiver qualquer dúvida sobre os tópicos abrangidos, aproveite esta oportunidade para 
revê-los.revê-los.

O Teste Final é composto por 14 perguntas (35 itens).O Teste Final é composto por 14 perguntas (35 itens).

Você pode fazer o teste final quantas vezes desejar.Você pode fazer o teste final quantas vezes desejar.

Resultados da pontuaçãoResultados da pontuação

O número de respostas corretas, o número de perguntas, a porcentagem de respostas corretas e o resultado O número de respostas corretas, o número de perguntas, a porcentagem de respostas corretas e o resultado 
(aprovado/reprovado) aparecem na página de pontuação.(aprovado/reprovado) aparecem na página de pontuação.







TesteTeste Teste Final 1Teste Final 1

Qual afirmação a seguir sobre a atribuição de número de E/S de módulos é verdadeira?Qual afirmação a seguir sobre a atribuição de número de E/S de módulos é verdadeira?

Q1Q1

Números de E/S podem ser atribuídos manualmente a cada módulo para que não seja Números de E/S podem ser atribuídos manualmente a cada módulo para que não seja 
necessário modificar o programa quando as configurações do módulo são alteradas necessário modificar o programa quando as configurações do módulo são alteradas 

Números de E/S atribuídos automaticamente não podem ser alterados Números de E/S atribuídos automaticamente não podem ser alterados 







TesteTeste Teste Final 2Teste Final 2

Qual afirmação a seguir sobre a definição de pontos do dispositivo é verdadeira?Qual afirmação a seguir sobre a definição de pontos do dispositivo é verdadeira?

Q1Q1

Pelo menos um ponto deve ser atribuído a cada dispositivo, mesmo que o dispositivo Pelo menos um ponto deve ser atribuído a cada dispositivo, mesmo que o dispositivo 
não seja utilizado não seja utilizado 

Os pontos podem ser atribuídos de acordo com o número de pontos utilizado Os pontos podem ser atribuídos de acordo com o número de pontos utilizado 







TesteTeste Teste Final 3Teste Final 3

Qual afirmação a seguir sobre labels é verdadeira? (Múltiplas respostas)Qual afirmação a seguir sobre labels é verdadeira? (Múltiplas respostas)

Q1Q1

Usar labels ajuda a identificar o target do Usar labels ajuda a identificar o target do 
processamento e facilita a programação processamento e facilita a programação 

As labels que representam o sinais do módulo e As labels que representam o sinais do módulo e 
os valores de definição são fornecidos os valores de definição são fornecidos 

Comentários podem ser adicionados aos elementos Comentários podem ser adicionados aos elementos 
para melhorar a legibilidade do programa para melhorar a legibilidade do programa 

Uma vez que é possível atribuir constantes a labels, os Uma vez que é possível atribuir constantes a labels, os 
valores podem ser alterados sem a modificação do valores podem ser alterados sem a modificação do 
programa programa 







TesteTeste Teste Final 4Teste Final 4

Complete o texto a seguir que descreve o temporizador retentivo.Complete o texto a seguir que descreve o temporizador retentivo.

O temporizador retentivo começa a medição quando o/a O temporizador retentivo começa a medição quando o/a  (Q1)  (Q1)  liga (a bobina fica liga (a bobina fica  (Q2)  (Q2) ).).
O temporizador retentor mantém o tempo medido mesmo quando a condição de entrada fica O temporizador retentor mantém o tempo medido mesmo quando a condição de entrada fica  (Q3)  (Q3)  e continua a e continua a 
medição a partir do valor mantido quando a condição de entrada fica medição a partir do valor mantido quando a condição de entrada fica  (Q4)  (Q4)  novamente.novamente.
O temporizador retentivo acaba a contagem quando o tempo medido atinge o valor definido. Nesse momento, o/a O temporizador retentivo acaba a contagem quando o tempo medido atinge o valor definido. Nesse momento, o/a 

Q1Q1 Q2Q2

Q3Q3 Q4Q4

Q5Q5 Q6Q6

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --







TesteTeste Teste Final 5Teste Final 5

Complete o programa de controle que executa o processamento a seguir.Complete o programa de controle que executa o processamento a seguir.

• Utilize o temporizador retentivo (ST0) para medir a pontualidade do sinal de entrada X0 ou X1• Utilize o temporizador retentivo (ST0) para medir a pontualidade do sinal de entrada X0 ou X1
• Quando a pontualidade de X0 ou X1 atinge 30 segundos, ligue a bobina Y70 e o indicador de tempo limite• Quando a pontualidade de X0 ou X1 atinge 30 segundos, ligue a bobina Y70 e o indicador de tempo limite
• Quando X2 ligar, desligue o contato do temporizador retentivo (ST0) e limpe o tempo medido (valor atual)• Quando X2 ligar, desligue o contato do temporizador retentivo (ST0) e limpe o tempo medido (valor atual)

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

Q4Q4

Q5Q5

[ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TesteTeste Teste Final 6Teste Final 6

Selecione o valor armazenado no registro dados D20 quando X0 liga sob cada uma das seguintes condições no Selecione o valor armazenado no registro dados D20 quando X0 liga sob cada uma das seguintes condições no 
programa de controle abaixo.programa de controle abaixo.

Q1) Quando o valor armazenado em Z2 é "0" Q1) Quando o valor armazenado em Z2 é "0" 
Q2) Quando o valor armazenado em Z2 é "1"Q2) Quando o valor armazenado em Z2 é "1"
Q3) Quando o valor armazenado em Z2 é "2"Q3) Quando o valor armazenado em Z2 é "2"

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

Q4Q4 [ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TesteTeste Teste Final 7Teste Final 7

Qual afirmação a seguir sobre como especificar um elemento de um conjunto é verdadeira?Qual afirmação a seguir sobre como especificar um elemento de um conjunto é verdadeira?

Q1Q1

Adicionar um número de elemento ao final do nome da label Adicionar um número de elemento ao final do nome da label 

Especificar um número do dispositivo indiretamente Especificar um número do dispositivo indiretamente 







TesteTeste Teste Final 8Teste Final 8

Qual afirmação a seguir sobre estruturas é falsa?Qual afirmação a seguir sobre estruturas é falsa?

Q1Q1

Estruturas são usadas para organizar e armazenar coletivamente as condições e as Estruturas são usadas para organizar e armazenar coletivamente as condições e as 
especificações relacionadas a objetos ou matérias físicas especificações relacionadas a objetos ou matérias físicas 

Ao usar estruturas, o processamento de grandes quantidades de dados pode ser descrito Ao usar estruturas, o processamento de grandes quantidades de dados pode ser descrito 
concisamente concisamente 

Os membros definidos em uma estrutura devem ter o mesmo tipo de dados Os membros definidos em uma estrutura devem ter o mesmo tipo de dados 







TesteTeste Teste Final 9Teste Final 9

Qual afirmação a seguir sobre a função de retenção é verdadeira?Qual afirmação a seguir sobre a função de retenção é verdadeira?

Q1Q1

Originalmente, os dispositivos têm uma função de manter valores Originalmente, os dispositivos têm uma função de manter valores 

A definição do parâmetro de manter valores necessita utilizar o software de engenharia A definição do parâmetro de manter valores necessita utilizar o software de engenharia 







TesteTeste Teste Final 10Teste Final 10

Complete o texto a seguir que descreve o registro de arquivos.Complete o texto a seguir que descreve o registro de arquivos.

O registro de arquivos é um dispositivo de palavra usado para estender o (D) do registro de dados, e seu símbolo de O registro de arquivos é um dispositivo de palavra usado para estender o (D) do registro de dados, e seu símbolo de 
dispositivo é dispositivo é  (Q1)  (Q1) ..
O registro de arquivos tem uma capacidade O registro de arquivos tem uma capacidade  (Q2)  (Q2)  que a do registro de dados, e os dados armazenados são que a do registro de dados, e os dados armazenados são  (Q3)  (Q3) 
mesmo quando o sistema é desligado ou o módulo da CPU é reiniciado.mesmo quando o sistema é desligado ou o módulo da CPU é reiniciado.

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

Q4Q4

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TesteTeste Teste Final 11Teste Final 11

Qual afirmação a seguir sobre o relé especial e o registro especial é verdadeira?Qual afirmação a seguir sobre o relé especial e o registro especial é verdadeira?

Q1Q1

O estado interno do módulo da CPU já foi armazenado no relé especial e no O estado interno do módulo da CPU já foi armazenado no relé especial e no 
registro especial e esses dispositivos são usados como condições de determinação registro especial e esses dispositivos são usados como condições de determinação 
em um programa de controle em um programa de controle 

As funções especiais podem ser atribuídas livremente ao relé especial e ao registro As funções especiais podem ser atribuídas livremente ao relé especial e ao registro 
especial especial 







TesteTeste Teste Final 12Teste Final 12

Complete o texto a seguir que descreve números reais (precisão simples).Complete o texto a seguir que descreve números reais (precisão simples).

• Um número real utiliza • Um número real utiliza  (Q1)  (Q1)  dispositivo(s) de palavra e é armazenado em um espaço de memória de dispositivo(s) de palavra e é armazenado em um espaço de memória de  (Q2)  (Q2)  bits.bits.
• Os dados do valor numérico dos números reais são chamados de • Os dados do valor numérico dos números reais são chamados de  (Q3)  (Q3) . Por exemplo, 2,035 é descrito como . Por exemplo, 2,035 é descrito como  (Q4)  (Q4) 
em um programa de controle.em um programa de controle.
• Números inteiros e reais • Números inteiros e reais  (Q5)  (Q5)  ser misturados em uma instrução de operação que lida com números reais.ser misturados em uma instrução de operação que lida com números reais.

Q1Q1 Q2Q2

Q3Q3 Q4Q4

Q5Q5

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TesteTeste Teste Final 13Teste Final 13

Complete o programa de controle que executa o processamento a seguir.Complete o programa de controle que executa o processamento a seguir.

• Ler os dados de X20 a X2F (dados em BCD) quando X0 está ligado e armazenar em D0.• Ler os dados de X20 a X2F (dados em BCD) quando X0 está ligado e armazenar em D0.
• Converter o valor em D0 para um número real e armazenar o valor em D2.• Converter o valor em D0 para um número real e armazenar o valor em D2.
• Multiplicar o valor em D2 por 3,14 e armazenar o resultado em D10.• Multiplicar o valor em D2 por 3,14 e armazenar o resultado em D10.

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

[ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TesteTeste Teste Final 14Teste Final 14

Qual afirmação a seguir sobre a resolução de problemas do programa de controle é verdadeira?Qual afirmação a seguir sobre a resolução de problemas do programa de controle é verdadeira?

Q1Q1

A operação do programa pode ser simulada com segurança usando a função do software A operação do programa pode ser simulada com segurança usando a função do software 
de engenharia. de engenharia. 

Para resolver o problema de um programa, ele deve ser executado no próprio sistema. Para resolver o problema de um programa, ele deve ser executado no próprio sistema. 






TesteTeste Pontuação do TestePontuação do Teste

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Teste Final 1Teste Final 1
Teste Final 2Teste Final 2
Teste Final 3Teste Final 3
Teste Final 4Teste Final 4
Teste Final 5Teste Final 5
Teste Final 6Teste Final 6
Teste Final 7Teste Final 7
Teste Final 8Teste Final 8
Teste Final 9Teste Final 9
Teste Final 10Teste Final 10
Teste Final 11Teste Final 11
Teste Final 12Teste Final 12
Teste Final 13Teste Final 13
Teste Final 14Teste Final 14

Total de perguntas:Total de perguntas: 3535
Respostas corretas:Respostas corretas: 3535
Porcentagem:Porcentagem: 100100 %%

Você concluiu o Teste Final. Seus resultados são os seguintes.Você concluiu o Teste Final. Seus resultados são os seguintes.
Para terminar o Teste Final, vá para a próxima página.Para terminar o Teste Final, vá para a próxima página.

LimparLimpar



Você concluiu o curso Você concluiu o curso Aplicativos de programação (Diagrama Aplicativos de programação (Diagrama 
ladder/série MELSEC iQ-R)ladder/série MELSEC iQ-R)..

Muito obrigado por fazer este curso.Muito obrigado por fazer este curso.

Esperamos que tenha gostado das lições e que as informações adquiridas sejam úteis no futuro.Esperamos que tenha gostado das lições e que as informações adquiridas sejam úteis no futuro.

Você pode rever o curso quantas vezes quiser.Você pode rever o curso quantas vezes quiser.

RevisarRevisar

FecharFechar
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