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Atividade de Laboratório 01 

Objetivo 

Utilizar as portas lógicas NAND do CI 74LS00.  

 

Materiais 

 Fonte ajustável (usar saída fixa de 5V); 

 Protoboard; 

 Um CI 74LS00; 

 3 resistores de 1k ; 

 1 LED; 

 2 chaves do tipo normalmente aberta; 

 

Tarefa 1 

1. Conecte o CI 74LS00 adequadamente no protoboard; 

2. Conecte os pinos 7 (GND – 0V) e 14 (Vcc – 5V) adequadamente para alimentação do CI; 

3. Implemente o circuito da Figura 2 utilizando os componentes adequados e a primeira porta 

lógica do CI 74LS00 (pinos 1, 2 e 3); 

4. Antes de ligar os pinos do protoboard na fonte de alimentação, solicite a conferência e 

autorização do professor; 

5. Teste o circuito implementado. Qual é o valor lógico esperado na saída da porta NAND 

para cada combinação dos valores de entrada? O resultado obtido está correto? 

6. Explique a função dos dois resistores conectados nas entradas da porta NAND. Como eles 

são denominados? 

 

Figura 1 - Pinagem do CI 74LS00 



 

Figura 2 - Circuito 1 

Tarefa 2 

1. Modifique o circuito anterior para que a função lógica AND seja implementada utilizando 

as duas primeiras portas NAND do CI. A porta AND é equivalente a duas portas NAND 

conectadas da seguinte forma: 

 
2. Antes de ligar os pinos do protoboard na fonte de alimentação, solicite a conferência e 

autorização do professor; 

3. Teste o circuito implementado. Qual é o valor lógico esperado na saída da segunda porta 

NAND para cada combinação dos valores de entrada? O resultado obtido está correto? 

4. Qual é o papel da segunda porta NAND no circuito acima? 

Tarefa 3 

1. Modifique o circuito anterior para que a função lógica OR seja implementada utilizando as 

três primeiras portas NAND do CI. A porta OR é equivalente a três portas NAND 

conectadas da seguinte forma: 

 
2. Antes de ligar os pinos do protoboard na fonte de alimentação, solicite a conferência e 

autorização do professor; 

3. Teste o circuito implementado. Qual é o valor lógico esperado na saída da terceira porta 

NAND para cada combinação dos valores de entrada? O resultado obtido está correto? 
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