
Exercícios Eletrônica Digital 

1 – Analise a figura abaixo: 

Elabore um circuito lógico que permita 
controlar uma bomba para encher uma 
caixa d’água no alto de um edifício a 
partir de outra, como reservatório, 
colocada no térreo.  
 
O circuito, através da informação de 
sensores, convenientemente dispostos 
nas caixas, deve atuar na bomba e 
numa eletroválvula (que permite 
abastecer a caixa 1) ligada à 
canalização de entrada (utilize a figura 
a seguir como referência).  
 
Obs.: Simplifique o circuito usando 
Mapa de Karnaugh e faça o diagrama 
de portas lógicas do circuito. 
Considere que as caixas deverão 
estar sempre cheias e que a bomba só 

poderá funcionar se houver ao menos um pouco de água na Caixa 1. 
Convenções: Sensores A, B e C são 1 quando em contato com a água. Eletroválvula e bomba ligam 
quando recebem sinal 1. 

 
 
2 - A figura a seguir mostra quatro chaves que são parte de um circuito de controle de uma máquina 
copiadora. As chaves estão localizadas ao longo do caminho que o papel passa pela máquina. Cada uma 
das chaves está normalmente aberta, e quando o papel passa pela chave, ela é fechada. É impossível que 
as chaves SW1 e SW4 estejam fechadas ao mesmo tempo. Projete um circuito que produza uma saída 
ALTO quando duas ou mais chaves estiverem fechadas ao mesmo tempo. Use Mapa de Karnaugh e 
aproveite as condições irrelevantes. 

 

 

  



3 - Projete um circuito lógico para controlar o elevador representado esquematicamente na figura a seguir. 
As variáveis de saída MS e MD deverão comandar o motor para fazer o elevador subir (MS=1 e MD=0), 
descer (MS=0 e MD=1), parar (MS=0 e MD=0). As variáveis de entrada serão os interruptores dentro da 
cabine (T interligado com o botão de chamada no piso térreo e S interligado com o do piso superior) e os 
sensores (PT e PS) colocados nos pisos, para indicar a presença correta do compartimento no andar. 
Simplifique o circuito usando Mapa de Karnaugh. 

 
 

 
4 - A partir dos sinais dos canais de entrada (D0 e I1) e do sinal de controle de seleção (A), mostrados na 
figura a seguir, esboce o sinal multiplexado na saída do MUX 2x1. 

 


