
Exercícios de Fixação 

Nome: ________________________________________________ Instrutor

1) Retire a expressão lógica booleana e a tabela

 

2) Desenhe os circuitos lógicos e faça a tabela

 

 

 

3) Uma porta inversora foi ligada ao ponto A do circuito abaixo. Sabendo que Vz=3V3

tensão do ponto A e diga se a saída da inversora será em nível lógico alto ou baixo.

Exercícios de Fixação – Tecnologia Eletrônica II (Eletrônica Digital)

Nome: ________________________________________________ Instrutor:  Gabriel Vinicios Silva Maganha

Retire a expressão lógica booleana e a tabela-verdade dos três circuitos lógicos digitais abaixo:

 

2) Desenhe os circuitos lógicos e faça a tabela-verdade das expressões booleanas abaixo: 

3) Uma porta inversora foi ligada ao ponto A do circuito abaixo. Sabendo que Vz=3V3, Vy=0,7V

ponto A e diga se a saída da inversora será em nível lógico alto ou baixo. 

 

Tecnologia Eletrônica II (Eletrônica Digital) 

Gabriel Vinicios Silva Maganha 

circuitos lógicos digitais abaixo: 

, Vy=0,7V e Bcc=120, calcule a 



4) Qual é a utilidade do código especial BCD ou 8421? Assista a vídeo-aula em que explico sobre isso e leia a explicação 

no caderno para lembrar a resposta. Escreva com suas próprias palavras. 

5) Escreva o seu nome em código ASCII em binário, octal e hexadecimal. Aproveite para lembrar pra que serve o código 

especial ASCII e onde ele é utilizado. 

6) Realize as conversões abaixo: (lembre-se que o BCD é decimal codificado em binário, portanto, só pode ser convertido 

do Decimal) 

a) 315(10) -> (2), (8), (16), (BCD)  

b) 890(10) -> (2), (8), (16), (BCD) 

c) ABCD(16) -> (2), (8), (10), (BCD) 

d) 772(8) -> (2), (10), (BCD) 

e) 100101101(2) -> (8), (10), (16), (BCD) 

f) 328(8) -> (2), (8), (10), (BCD) 

g) 133503(10) -> (2), (8), (16), (BCD) 

h) 415(16) -> (2), (8), (10), (BCD) 

i) 100101101001000111101001(2) -> (8), (16) 

j) 0110 1000 1001 0111 0010(BCD) -> (10), (16)

 

Resposta 1): A tabela-verdade de Y1 terá 1 na saída somente quando na entrada houverem os seguintes valores (em 

hexadecimal): 0, 4 e C. 

A tabela-verdade de Y2 terá 1 na saída somente quando na entrada houverem os seguintes valores (em 

hexadecimal): 0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, A, B, C 

A tabela-verdade de Y3 será toda com a saída em nível lógico baixo (0). 

 

Expressões lógicas: 

Resposta 2): 

 

 

 

S1 – A saída é apenas 1 

quando a entrada é 9(16). 

 

 

S2 – A saída é apenas 1 

quando ocorre uma das 

seguintes entradas em hexa: 0, 

1 e 2(16). 

 

 

 

S3 – A saída só é um nos 

seguintes valores hexa: 4, 5, 6, 

7, D, F. 

 

 

S4 – A saída só será 1 nos 

seguintes valores hexa: 2, 5, 6, 

7, 9, D. 



Resposta 3): 

Tensão do ponto A para o GND: Aprox. 0.68V, isto é, nível lógico baixo (0). Portanto, a saída da inversora será nível 

lógico alto (1). 

Como chegar na resposta: O diodo zener polarizado reversamente tende a manter a tensão fixa entre seus 

terminais. Portanto, do Terra até o Catodo do Zener, teremos uma tensão de 3,3V (3V3). Desse ponto até o terra 

temos o resistor de 15KOhm e a junção VBE do transistor. Como VBE=0,7V, logo, a tensão sobre o resistor = 3,3-0,7V 

= 2,6V. Por Lei de Ohm, a corrente do Resistor é de 173,33uA. O resistor está em série com a base, logo, a corrente é 

a mesma. Portanto, Ib=173,33uA. Como o ganho CC é de 120 e a polarização é por corrente de base constante, logo, 

Ic = 120 x 173,33uA, portanto, Ic=20,8mA. Logo, a tensão sobre o resistor do coletor será 20,8mA x 400, portanto, 

8,32V. Logo, de 9V, 8,32V ficaram no resistor, sobrando, assim, 0,68V de VCE. Essa é a tensão do ponto A em relação 

ao Terra (GND). 0,68V é nível lógico baixo, logo, a saída da inversora será aprox. +5V, isto é, nível lógico alto. 

Resposta  4): O código BCD é muito empregado em sistemas digitais que precisam receber ou enviar números 

decimais com grande velocidade. Sistemas que fazem leituras de teclados numéricos (tais como os de telefone) ou 

que emitem sinais para displays de 7 segmentos (rádios relógio, por exemplo) trabalham lendo ou exibindo números 

decimais do/para o usuário. O uso do código binário nessas operações dificulta a leitura e a escrita de valores, até 

mesmo pra nós, seres-humanos. Por exemplo, o que é mais fácil e rápido pra você: ler o número 103 em binário:  

1100111 (2) ou  em BCD: 0001 0000 0011(BCD)? Obviamente que em BCD é muito mais rápido, pois você precisa 

apenas saber os equivalentes binários de 0 a 9 e, a partir daí, você pode ler qualquer número. Em binário, quanto 

maior o número, mais contas você deve fazer, leva mais tempo, é mais difícil, menos intuitivo. Para as máquinas, 

embora elas trabalhem muito rapidamente, a mesma coisa acontece. Por isso, em sistemas que trabalham muito 

com sinais decimais na leitura ou escrita de valores, o código BCD é muito empregado, pois facilita o projeto dos 

circuitos lógicos. Um CI muito utilizado quando falamos de Displays de 7 segmentos é a dupla 74LS47 e 74LS49, que 

são CIs decodificadores (conversores) de BCD para Display de 7 segmentos (Decimal). Estudaremos sobre esses CIs 

mais pra frente, na teoria e na prática. 

Resposta 5): Pessoal. Ver no site vídeo-aula sobre código ASCII.  

Resposta 6): 

a) Binário: 100111011 Octal: 473 Hexadecimal: 13B BCD: 0011 0001 0101 

b) Binário: 1101111010 Octal: 1572 Hexadecimal: 1572 BCD: 1000 1001 0000 

c) Binário: 1010101111001101 Octal: 125715 Decimal: 43981 BCD: 0100 0011 1001 1000 0001 

d) Binário: 111111010 Decimal: 506 Hexadecimal: 1FA BCD: 0101 0000 0110 

e) Octal: 455 Decimal: 301 Hexadecimal: 12D BCD: 0011 0000 0001 

f) Não existe o algarismo 8 no sistema octal, bem como no binário não existe o 2 ou no decimal o A. 

g) Binário: 100000100101111111 Octal: 404577 Hexadecimal: 2097F BCD: 0001 0011 0011 0101 0000 0011 

h) Binário: 10000010101 Octal: 2025 Decimal: 1045 BCD: 0001 0000 0100 0101 

i) Octal: 45510751 Hexadecimal: 9691E9 

j) 68972(10), 10D6C(16) 

 

 


