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Objetivo 

Implementar circuito lógico para solução de problema prático utilizando as portas lógicas do CI 

74LS00.  

Materiais 

 Fonte ajustável (usar saída fixa de 5V); 

 Protoboard; 

 Um CI 74LS00; 

 4 resistor de 1k ; 

 1 LED; 

 3 chaves do tipo normalmente aberta; 

 

Descrição e Procedimento 

Em um determinado modelo de automóvel, uma luz de advertência deve acender no painel de 

instrumentos do veículo quando uma das seguintes situações ocorrer: 

1. O motorista acende os faróis com a ignição desligada; 

2. O motorista abre a porta com a ignição ligada; 

O circuito lógico ilustrado a seguir pode ser utilizado para acionar a luz de advertência do veículo 

a partir dos sinais gerados pelos sensores da porta, ignição e faróis. Um nível lógico ALTO em 

cada uma das entradas do circuito indica, respectivamente, porta aberta, ignição ligada e faróis 

acesos. 

 

Figura 1 - Circuito lógico para acendimento da luz de advertência a partir dos sinais dos sensores 
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Tarefa 1. Implementar e testar o circuito anterior utilizando o software Logisim. 

Tarefa 2. Implementar o circuito anterior em um protoboard utilizando as portas NAND do CI 

74LS00 de acordo com o esquema da Figura 2 a seguir. 

Dicas 

1. Utilize as portas do CI de acordo com as numerações indicadas nas Figuras 1 e 3. 

2. Utilize chaves do tipo normalmente abertas para simular a ocorrência dos eventos de 

entrada, conforme esquematizado no diagrama da Figura 2. 

3. Utilize resistores de pull-down para manter em nível baixo as entradas das portas lógicas 1, 

2 e 3 correspondentes aos sinais porta, ignição e faróis (rever atividade de laboratório 01); 

4. Faça a conexão adequada dos pinos de alimentação do CI (pino 7 e pino 14); 

5. Antes de conectar o circuito à fonte de alimentação, solicite a conferência e autorização do 

professor; 

 

Figura 2 - Esquema do circuito a ser montado no protoboard 

 

 

Figura 3 - Diagrama lógico do CI 74LS00 
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