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Objetivos 

 Realizar a simplificação algébrica de expressões lógicas (manualmente e com software). 

 Realizar o projeto de um circuito lógico a partir de tabela verdade associada a problema 

prático; 

Recursos e Materiais 

 Computador; 

 Software Logisim. 

Tarefa 1 – Descrição 

Faça a simplificação algébrica (à mão) das expressões lógicas a seguir. Em seguida, utilize o 

software Logisim para realizar a simplificação das expressões e comparar com o resultado obtido 

anteriormente. 

a)     ( ̅ ̅̅ ̅̅ )   ̅    ̅ ̅ ̅ 

b)      ̅̅ ̅̅ ̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

c)        ̅̅ ̅̅     ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

d)          ̅         

Instruções para Uso do Software Logisim 

1. Abra o programa e acesse janela  Análise Combinacional; 

2. Definição das entradas. Clique na aba Entrada e adicione as variáveis de entrada do circuito 

(digite o nome da variável no campo inferior e clique no botão Acrescentar – ver Figura 1); 

3. Definição da saída. Clique na aba Saída e adicione o nome da variável de saída do circuito (ver 

Figura 2); 

4. Definição da expressão. Clique na aba Expressão, digite a expressão lógica e clique no botão 

Entrar (ver Figura 3); 



• Dicas: utilize o carácter ~ antes do nome da variável para indicar negação; utilize um 

espaço entre os nomes das variáveis; 

5. Clique em Construir circuito e forneça um nome. 

 

Figura 1 – Exemplo de inserção das variáveis de entrada 

 

 

Figura 2 – Exemplo de inserção da variável de saída 



 

Figura 3 - Exemplo de inserção de expressão lógica 

 
Tarefa 2 – Descrição e Procedimento 

Em uma fábrica de produtos alimentícios há uma máquina que opera com três motores elétricos 

idênticos. Para cada motor, há um sensor de temperatura que é utilizado para identificar 

sobrecarga na utilização da máquina. Cada sensor emite um sinal de nível BAIXO quando a 

temperatura é considerada normal e um sinal de nível ALTO quando a temperatura do motor 

ultrapassa um limiar de segurança. Projete um circuito lógico para receber os sinais dos sensores e 

produzir uma saída em nível ALTO toda vez que dois ou mais motores sobreaquecerem. A saída 

do circuito será utilizada para ativar um alerta sonoro de sobrecarga. 

a) Utilize variáveis lógicas para simular a ocorrência dos eventos; 

b) Monte a tabela verdade para as variáveis de acordo os requisitos do problema; 

c) Utilize a tabela verdade para gerar a expressão lógica correspondente à saída do circuito; 

d) Faça a simplificação algébrica da expressão; 

e) Projete o circuito lógico correspondente à expressão simplificada; 

f) Construa o circuito lógico utilizando o software Logisim; 

g) Utilize o software Logisim para realizar a simplificação da expressão obtida no passo c 

(insira a expressão lógica original, não simplificada, no Logisim e utilize os recursos 

adequados para realizar a simplificação da expressão no próprio software); 

h) Utilize os recursos do software para gerar o circuito lógico automaticamente a partir da 

expressão simplificada. 
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