
Matéria da próxima aula de microcontroladores 

Novas maneiras de se fazer Lógica AND e OR 

Até agora, vimos a seguinte maneira de se fazer uma lógica AND e OR no PIC, usando a linguagem C: 

//Lógica AND entre RB0 e RB1 com saída em RB7: 

Inicio: 

IF (input(pin_b0)==1){ 

     IF(input(pin_b1)==1){ 

 Output_high(pin_b7); 

 Goto inicio; 

      }else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 Goto inicio; 

      } 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 Goto inicio; 

} 

E lógica OR: 

//Lógica OR entre RB0 e RB1 com saída em RB7: 

Inicio: 

IF (input(pin_b0)==1){ 

 Output_high(pin_b7); 

 Goto inicio; 

}else{  

     IF(input(pin_b1)==1){ 

 Output_high(pin_b7); 

 Goto inicio; 

      }else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 Goto inicio; 

      } 

} 

  



Agora veremos uma maneira mais fácil de se trabalhar com estas lógicas. É através da utilização dos operadores && 

e ||. O operador && (o E Comercial – tecla shift + 7) indicam a lógica E, de modo que se quisermos faze-la, basta 

digitar o seguinte código: 

Inicio: 

IF  (   (input(pin_b0)==1)    &&    (input(pin_b1)==1)    ) { 

 Output_high(pin_b7); 

 goto inicio; 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 goto inicio; 

} 

E pronto, teremos uma lógica E! Repare no que fizemos: primeiro, colocamos o IF e então abrimos dois parêntesis: 

IF (                                                                                       ) 

Dentro desses parêntesis, nós colocamos a lógica E:  

         (input(pin_b0)==1)   &&   (input(pin_b1)==1) 

 

Repare que cada input está com seus próprios parêntesis. Inserimos o comando acima dentro do IF e teremos a 

lógica SE o Pino RB0 for igual a 1 E o pino RB1 for igual a 1, então faça... e ai você escreve abaixo o que quer que ele 

irá fazer. Não é muito mais fácil? 

O mesmo pode ser feito se quisermos obter uma lógica OU. Basta, ao invés de usarmos os operadores &&, 

utilizarmos os operadores ||. Veja: 

Inicio: 

IF   (   (input(pin_b0)==1)  ||   (input(pin_b1)==1)     )  { 

 Output_high(pin_b7); 

 goto inicio; 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 goto inicio; 

} 

A lógica pode ser lida dessa maneira: SE o pino rb0=1 OU o pino rb1=1, então acenda, senão, apaga RB7. 

Simples, não? 

  



E se quisermos inverter uma das entradas, por exemplo, representar uma lógica OR com uma das entradas 

invertidas, como na expressão BAS += ? Muito simples! Basta colocar o termo que está invertido (no caso, o A) 

como ==0 e não como ==1 dentro do IF! O mesmo vale para a lógica AND e para qualquer outra lógica! Veja a lógica 

da expressão acima em código C: 

Inicio: 

IF ( (input(pin_b0)==0)  ||   (input(pin_b1)==1) ) { 

 Output_high(pin_b7); 

 goto inicio; 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 goto inicio; 

} 

Considerando RB0=0, estamos considerando-o invertido, de modo que simula uma porta inversora ligada nessa 

entrada da lógica OR. 

Agora, vamos praticar um pouco. Realize as seguintes lógicas: 

a) BAS +=  

b) BAS .=  

c) BAS .=  

d) BAS +=  

e) BAS .=  

Vamos à resolução da primeira. O ideal é que você gaste algum tempo tentando resolvê-las sozinho, e então analise 

as respostas à seguir. Vamos lá: 

a) BAS +=  

Inicio: 
IF ( (input(pin_b0)==0)  ||   (input(pin_b1)==0) ) { 
 Output_high(pin_b7); 
 goto inicio; 
}else{ 
 Output_low(pin_b7); 
 goto inicio; 
} 

Tabela-verdade da expressão: 

A B S 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

Como A e B são invertidos, bastou fazer a lógica OU considerando-os igual a zero. 

b) BAS .=  

Inicio: 
IF ( (input(pin_b0)==0)  &&   (input(pin_b1)==1) ) { 
 Output_high(pin_b7); 
 goto inicio; 
}else{ 
 Output_low(pin_b7); 
 goto inicio; 
} 

Tabela-verdade da expressão: 

A B S 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 0 

 

Uma lógica AND entre o inverso de A e B. Colocamos, portanto, na comparação, RB0==0 dentro do IF, para sinalizar a 

inversão de A. 



c) BAS .=  

Inicio: 
IF ( (input(pin_b0)==0)  &&   (input(pin_b1)==0) ) { 
 Output_high(pin_b7); 
 goto inicio; 
}else{ 
 Output_low(pin_b7); 
 goto inicio; 
} 

Tabela-verdade da expressão: 

A B S 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

 

Uma lógica AND entre o inverso de A e o inverso de B. Colocamos, portanto, na comparação, RB0==0 dentro do IF, 

para sinalizar a inversão de A e RB1==1 para sinalizar a inversão de B. 

 

d) BAS +=  

Repare que, nesse caso, não é nem o A nem o B que estão sendo invertidos, mas o resultado final da lógica OU entre 

eles. Assim, faremos uma lógica OR normal, apenas invertendo o lugar em que mandamos acionar e desacionar a 

saída. Veja:  

Inicio: 
IF ( (input(pin_b0)==1)  ||   (input(pin_b1)==1) ) { 
 Output_low(pin_b7); 
 goto inicio; 
}else{ 
 Output_high(pin_b7); 
 goto inicio; 
} 

Tabela-verdade da expressão: 

A B S 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

 

Assim, se rb0=1 ou rb=1, a saída é DESACIONADA. Caso contrário (senão), ela é acionada. Uma lógica NOR (Não-OU). 

 

e) BAS .=  

Repare que, nesse caso, não é nem o A nem o B que estão sendo invertidos, mas o resultado final da lógica AND 

entre eles. Assim, faremos uma lógica AND normal, apenas invertendo o lugar em que mandamos acionar e 

desacionar a saída. Veja:  

Inicio: 
IF ( (input(pin_b0)==1)  &&   (input(pin_b1)==1) ) { 
 Output_low(pin_b7); 
 goto inicio; 
}else{ 
 Output_high(pin_b7); 
 goto inicio; 
} 

Tabela-verdade da expressão: 

A B S 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

Assim, se rb0=1 e rb1=1, a saída é desacionada. Caso contrário ela é acionada. Uma lógica NAND (Não-E). 

  



Portas com mais de duas entradas 

Os exemplos acima utilizaram apenas lógicas com duas entradas. E se quisermos fazer com 3 ou mais entradas? 

Simples! Utilizando os operadores && e ||, fica muito fácil. Veja como fazer uma lógica AND de 3 entradas: 

Inicio: 

IF (  (input(pin_b0)==1)   &&   (input(pin_b1)==1)  &&  (input(pin_b2)==1)   ) { 

 Output_high(pin_b7); 

 goto inicio; 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 goto inicio; 

} 

Viu? Bastou acrescentar mais um operador && com o nome do pino que desejamos inserir como terceira entrada. Se 

desejarmos fazer com 4 entradas, basta ir acrescentando... 

Inicio: 

IF (  (input(pin_b0)==1)   &&   (input(pin_b1)==1)  &&  (input(pin_b2)==1)   &&  (input(pin_b3)==1)   ) { 

 Output_high(pin_b7); 

 goto inicio; 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 goto inicio; 

} 

Acima, vemos uma lógica AND de 4 entradas. Simples, não?! Não acrescentamos sequer uma linha extra de código! 

O mesmo vale para a lógica OU e todas as demais lógicas com inversões que vimos anteriormente. Exemplo: 

Faça a seguinte lógica em C para PIC: DCBAS +++=  

Inicio: 

IF (   (input(pin_b0)==0)   ||   (input(pin_b1)==0)   ||  (input(pin_b2)==1)   ||  (input(pin_b3)==1)    ) { 

 Output_high(pin_b7); 

 goto inicio; 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 goto inicio; 

} 

Como vimos na expressão lógica, uma OU de 4 entradas entre A e B invertidos e C e D normais (sem inversão). 

Bastou colocarmos as entradas equivalentes a A e B como ==0 no IF para simbolizar a inversão. 

  



Misturando && e || em uma única lógica 

Assim como na eletrônica digital, na programação de microcontroladores também podemos misturar as lógicas AND 

e OR. Por exemplo, analise a expressão a seguir: 

CBAS .+=  

Vemos uma lógica AND entre B e C. O resultado dessa operação AND irá para uma operação OR juntamente com A. 

Lembre-se que na eletrônica digital, bem como na lógica, sempre que temos uma operação AND e uma OR, temos 

de priorizar a operação AND (resolvemos ela primeiro) e a operação OR fica por último. A exceção a isso é se 

usarmos parêntesis para dizer que queremos priorizar uma das operações. Veja abaixo: 

CBAS ).( +=  

Nesse caso, temos uma operação AND e OR idêntica à que vimos anteriormente, mas com os parêntesis indicando 

que devemos priorizar a operação OR e só depois a AND. 

Na programação em linguagem C, o mesmo ocorre. Veja como ficaria, em código C, as duas expressões acima: 

CBAS .+=  

Inicio: 

IF (   (input(pin_b0)==1)   ||   (input(pin_b1)==1)   &&  (input(pin_b2)==1)   ) { 

 Output_high(pin_b7); 

 goto inicio; 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 goto inicio; 

} 

Assim como na eletrônica digital, o microcontrolador também irá executar primeiro a operação AND e só depois a 

OR. Vejamos agora o segundo exemplo: 

CBAS ).( +=  

Inicio: 

IF (     (   (input(pin_b0)==1)   ||   (input(pin_b1)==1)   )  &&  (input(pin_b2)==1)   ) { 

 Output_high(pin_b7); 

 goto inicio; 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 goto inicio; 

} 

Repare que fizemos do mesmo modo como está na expressão lógica: colocamos mais um parêntesis abrindo e 

fechando para indicar que a operação OR deve ser realizada primeiro e só depois a AND.  

  



Agora você já está apto para fazer praticamente qualquer expressão lógica na linguagem C para PIC. Vamos praticar 

um pouco? Comece fazendo o código para as expressões à seguir: 

a) CBAS += .  

b) DCBAS += ..  

c) DCBAS ++= .  

d) CBBAS .. +=  

e) BABAS .. +=  

f) CBACBAS += .  

g) ).( BCDAS ++=  

h) DCBAS ++= ).(  

Vamos à resolução. Como no exercício anterior, o ideal é que você apenas confira a resolução que faremos abaixo, 

sem copiá-la na hora de fazer no computador. 

a) CBAS += . : 

Inicio: 

IF (   (input(pin_b0)==1)   &&   (input(pin_b1)==0)   ||  (input(pin_b2)==1)   ) { 

 Output_high(pin_b7); 

 goto inicio; 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 goto inicio; 

} 

b) DCBAS += .. : 

Inicio: 

IF (   (input(pin_b0)==1)   &&   (input(pin_b1)==0)   &&  (input(pin_b2)==1)  ||  (input(pin_b3)==1)   ) { 

 Output_high(pin_b7); 

 goto inicio; 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 goto inicio; 

} 

c) DCBAS ++= . : 

Inicio: 

IF (   (input(pin_b0)==1)   ||   (input(pin_b1)==0)   &&  (input(pin_b2)==1)  ||  (input(pin_b3)==1)   ) { 

 Output_high(pin_b7); 

 goto inicio; 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 goto inicio; 

} 

  



d) CBBAS .. +=  

Inicio: 

IF (   (input(pin_b0)==1)   &&   (input(pin_b1)==1)   ||  (input(pin_b1)==0)  &&  (input(pin_b2)==1)   ) { 

 Output_high(pin_b7); 

 goto inicio; 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 goto inicio; 

} 

Repare que o B repetiu duas vezes, então repetimos B1 duas vezes também. Como no segundo caso B1 é invertido, 

colocamos ==0 na comparação do IF. 

e) BABAS .. +=  

Inicio: 

IF (   (input(pin_b0)==1)   &&   (input(pin_b1)==1)   ||  (input(pin_b0)==0)  &&  (input(pin_b1)==0)   ) { 

 Output_high(pin_b7); 

 goto inicio; 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 goto inicio; 

} 

Essa é a lógica Não-Ou-Exclusiva (XNOR / NXOR). 

 

f) CBACBAS += .  

Inicio: 

IF ( (input(pin_b0)==1) && (input(pin_b1)==1) && (input(pin_b2)==0)   ||   (input(pin_b0)==1) && (input(pin_b1)==0) 

&& (input(pin_b2)==1)   ) { 

 Output_high(pin_b7); 

 goto inicio; 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 goto inicio; 

} 

  



g) ).( BCDAS ++=  

Inicio: 

IF (   (input(pin_b0)==1)  ||   (input(pin_b3)==1)   && (  (input(pin_b2)==1) || (input(pin_b1)==0)   )   )  { 

 Output_high(pin_b7); 

 goto inicio; 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 goto inicio; 

} 

 

h) DCBAS ++= ).(  

Inicio: 

IF (   (   (input(pin_b0)==1) || (input(pin_b1)==1)    )  &&  (input(pin_b2)==1)  ||  (input(pin_b3)==1)    )  { 

 Output_high(pin_b7); 

 goto inicio; 

}else{ 

 Output_low(pin_b7); 

 goto inicio; 

} 

 

Resumo / Revisão 

Vimos o que são e como funcionam os operadores || e && na linguagem C.  

|| = OU 

&& = E 

Vimos que com eles podemos fazer a lógica AND e OR com muito mais facilidade e economia de código do que sem 

eles. 

Vimos também que quando desejamos uma lógica invertida, basta utilizar ==0 no lugar de ==1, dentro do IF e do 

pino que desejamos inverter. 

Vimos que podemos misturar lógica AND e OR (&& e ||) numa mesma expressão na linguagem C, e que, assim como 

na eletrônica digital, nesse caso a lógica && sempre terá prioridade... 

... exceto quando cercarmos alguma expressão com parêntesis. Nesse caso, o que está dentro do parêntesis terá 

prioridade sobre o que está fora. 

Por fim, vimos como transformar qualquer expressão lógica que contenha lógicas AND, NAND, OR, NOR ou NOT em 

linguagem C para PIC. 

 

Lembre-se: o segredo do sucesso é a prática. Pratique bastante, seja curioso, tente entender como tudo funciona, 

procure gostar daquilo que está fazendo.  


