
Exercícios Microcontroladores 

1) Utilize LCD e um botão. 

Inicialmente aparece no LCD a frase: “Bom dia!”. 

Depois que o botão for pressionado 12x, aparece a frase: “Boa tarde”, indicando que já são 12h (meio-dia). 

Depois que o botão for pressionado mais 6x (no total, 18x) aparece a frase: “Boa noite”.  

Quando o botão for pressionado pela 24° vez, a frase “Bom Dia” aparece novamente, indicando que é meia-noite e a 

hora é zerada. E a lógica continua se o botão for pressionado mais vezes. 

 

2) Faça com que no LCD apareçam dois números, inicialmente ambos em 0. Dois botões irão controlar estes dois 

números, um botão incrementa o primeiro número e outro botão incrementa o segundo. Sempre que o primeiro 

número for maior que o segundo, um LED verde acende. Sempre que o segundo for maior, um led azul acende. 

Sempre que eles forem iguais, os dois LEDs acendem. 

 

3) Você deverá comparar duas tensões vindas de dois potenciômetros. O LCD deverá exibir qual delas é a maior. 

 

4) Faça com que o PIC funcione como uma porta NAND de 4 entradas, com 4 botões e um LED. 

 

 

5) Ao apertar um botão, o LCD começa a contar sozinho, de 1 em 1 segundo um número é incrementado 

automaticamente. Quando esse número chegar em 34, a contagem irá começar a correr pra trás, de 34 e voltar até 

zero. O ciclo se repete novamente caso o botão seja novamente pressionado. 

 

6) Utilize dois botões e um LED. Um desses botões irá ser contado, isto é, o PIC contará quantas vezes ele foi 

pressionado. O segundo botão irá fazer o LED piscar. O LED irá piscar pelo mesmo número de vezes que o outro 

botão foi pressionado. Se o outro botão foi pressionado 8x, então ao apertar o segundo botão, o LED deverá piscar 

8x. 

 

7) Fale sobre a função Master Clear Reset do PIC e desenhe a ligação caso desejemos utilizar um botão para resetar 

o PIC. 

 

8) Diferencie microcontroladores de microprocessadores 

 

9) Desenhe a arquitetura interna básica de um microcontrolador e explique qual a função (pra que serve) de cada 

um dos itens dessa arquitetura. 


