
Exercícios de Microcontroladores 

 

1- Faça um programa com 3 botões e um led. Os três botões deverão funcionar como uma porta NAND de 3 

entradas.  (Fácil) 

2- Utilize dois botões e um led. Ao pressionar um dos botões por duas vezes, um dos Leds começa a piscar. O led 

deverá piscar 4x. Após as 4 piscadas, se o segundo botão estiver pressionado, o led atual continua piscando e pisca 

mais 4x. Caso o segundo botão esteja solto, o led é desligado e o programa volta ao inicio. (Médio) 

3- Utilize um botão e um led. O primeiro Led só irá acender quando o botão for SOLTO, isto é, depois de ter sido 

pressionado e então solto. Quando esse botão é solto, o LED acende. Ele ficará aceso por 2s. Depois de 2s, o LED 

deverá começar a piscar, inicialmente em uma velocidade lenta, mas irá acelerar e as piscadas ficarão cada vez mais 

rápidas. Depois que as piscadas estiverem muito rápidas, o LED irá apagar. (Médio) 

4 – Utilize 4 botões e um LED. O Led irá acender somente se B1 e B2 forem pressionados simultaneamente OU se B3 

for pressionado. Com o LED aceso, ele ficará selado, isto é, mesmo se B1, B2 e B3 estiverem soltos, o LED continuará 

aceso. O Led só apagará se B0 for pressionado. Então o ciclo se reiniciará. (Fácil) 

5– Você tem dois botões, B1 e B2, com dois Leds, L1 e L2. O botão B1 será pressionado um determinado número de 

vezes. Se o número de vezes que B1 já foi pressionado for par, L2 acende. Se for ímpar, L1 acende. (Por exemplo, se 

eu aperto B1 pela primeira vez, 1 é ímpar, logo, L1 acende. Então eu aperto de novo. Agora eu apertei 2x, então, L1 

apaga e L2 acende. Se apertar uma terceira vez, L1 volta a acender e L2 a apagar. E assim por diante). Os Leds só 

serão apagados quando B2 for pressionado. Então os leds apagam e o programa volta ao inicio. (Médio) 

6 – Use um botão e 3 leds. Se B1 for pressionado e ficar pressionado por um período menor ou igual a 2s, L1 acende. 

Se B1 ficar pressionado por mais que 2s e menos que 4s, L2 acende. Se B1 ficar pressionado por mais que 4s, L3 

acende. Os Leds que forem acionados ficarão acesos por 5s e então o programa volta ao inicio. (Fácil) 

7 – Dois botões e um Led. O led começará aceso e só apagará se B1 e B2 forem pressionados simultaneamente. 

Entretanto, o LED só apagará se, nessa situação, B1 tenha sido pressionado primeiro que B2. Se eu aperto B2 e 

depois aperto B1, nada acontecerá, porque apertei B2 primeiro. (Dificil) 

 

Exercícios CLP 

1 – Utilize 4 entradas (B1, B2, B3 e B4, sendo que B3 é NF no campo) e uma saída. A saída irá acionar somente se B1 

e B2 forem pressionados simultaneamente OU se B3 for pressionado. Essa saída ficará selada, isto é, mesmo se B1, 

B2 e B3 estiverem soltos, continuará acionada. A saída só apagará se B0 (NF no campo) for pressionado. 

2 – Utilize 2 entradas (B1 NA no campo e B2 NF no campo) e 4 saídas. Inicialmente, as saídas começarão desligadas. 

Ao apertar B1, a primeira saída é acionada e selada. Ao soltar B1, a segunda saída é acionada e selada (a primeira 

continua ligada). Ao apertar B1 novamente (segunda vez), a terceira saída é acionada. Ao soltar B1, a quarta saída é 

acionada. B0 desliga tudo. 

3 – Utilize 4 entradas, sendo 2 NA e 2 NF no campo. A saída só será acionada quando apenas UMA das entradas 

estiver pressionada. Se duas ou mais, ou se nenhuma, a saída permanecerá desligada. 

4 – Utilize B1, B2, B3 e B4, que representarão um número em binário (como na prova). A saída só será acionada 

quando o número em decimal for múltiplo de 4. 


