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1. Qual a diferença entre sensor e transdutor? 
2. Um mesmo dispositivo pode ser em simultâneo sensor e transdutor? Justifique. 
3. Do ponto de vista da instrumentação industrial, quais os elementos que formam um 
transdutor? 
4. O que entende por condicionador? 
5. Do ponto de vista da instrumentação industrial, explique porque não podemos, 
normalmente, ligar o sensor directamente ao circuito de controlo. 
6. O que entende por sensor de fim-de-curso? Explique o seu modo de funcionamento. 
7. O mesmo sensor fim-de-curso poderá, quando inserido num determinado circuito, 
executar mais do que uma função? Em caso afirmativo, apresente um exemplo prático 
concreto, através de um esquema de um circuito eléctrico. 
8. Como se chamam os contactos possíveis de existir num sensor fim de curso? 
Explique como funciona cada um deles e desenhe o seu símbolo. 
9. O que entende por sensor indutivo? Explique o seu modo de funcionamento. 
10. O que entende por alcance de um sensor? 
11. Qual a vantagem dos sensores indutivos blindados face aos não blindados? 
12. O que entende por sensor capacitivo? 
13. Um sensor capacitivo possui sempre o mesmo alcance, independentemente do 
material que constitui o alvo de detecção? Explique. 
14. O alcance dos sensores capacitivos é maior se o alvo for metálico ou não metálico? 
Porquê? 
15. Indique duas utilizações práticas dos sensores capacitivos. 
16. O que entende por sensores fotoeléctricos? Qual o seu princípio de 
funcionamento? 
17. Quais os tipos principais de sensores fotoeléctricos? 
18. Explique o funcionamento de cada um dos tipos principais de sensores 
fotoeléctricos. 
19. O que entende por sensor ultrassónico? 
20. Qual os eu princípio de funcionamento? 
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