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1. Diferencie a representação analógica da representação digital. 

2. Diferencie os sistemas analógicos dos sistemas digitais. 

3. Explique a função básica de um Conversor Analógico-Digital (ADC). 

4. Converta os números a seguir para o sistema de numeração binário utilizando o método da 

divisão por 2. 

a. 7410 

b. 11610 

c. 22110 

d. 5510 

5. Converta os números anteriores para o sistema de numeração binário utilizando o método das 

potências de 2. 

6. Converta os números decimais a seguir diretamente para o sistema de numeração 

hexadecimal.

a. 9410 

b. 12310 

c. 52610 

d. 25510 

7. Converta os números em binário puro a seguir para o sistema de numeração decimal. 

a. 0011101012 

b. 1011112 

c. 1001110112 

d. 1011.1012 

e. 0110101.11012 

8. Converta os números em binário puro a seguir diretamente para o sistema de numeração 

hexadecimal.

a. 0011111012 

b. 1010112 

c. 11112 

d. 10100012 

e. 11110000111100002 

f. 10100011001102 

9. Converta os números a seguir para os sistemas de numeração binário e decimal (faça a 

conversão direta do numero hexadecimal para binário). 

a. 1AF5D16 

b. 4D24516 

c. 101016 

d. 4FFA616 

e. FF16 

 

10. Qual o maior número que pode ser representado no sistema hexadecimal utilizando 12 

dígitos? 



11. Diferencie o sistema de representação Sinal Magnitude do Sistema de Complemento de 2 

para a representação de números binários com sinal. 

12. Represente os números a seguir em binário utilizando o sistema de complemento de 2 com 8 bits: 

a. -2310 

b. 8910 

c. -1310 

d. -110 

e. 0 

f. 12010 

13. Represente os números a seguir em binário utilizando o sistema de complemento de 2 com 6 bits: 

a. -2310 

b. 810 

c. 1010 

d. -1 

14. Represente os números a seguir em binário utilizando o sistema de complemento de 2 com 16 bits: 

a. -2310 b. -21510 

15. Os binários a seguir representam números no sistema de complemento de 2. Encontre os 

números decimais correspondentes. 

a. 110110110 

b. 011101 

c. 1011101 

d. 00101101101

16. Indique a faixa de valores (não sinalizados) que é possível armazenar utilizando 24 bits. 

17. Indique a faixa de valores, com sinal, que é possível armazenar utilizando 24 bits no sistema 

de complemento de 2. 

18. Converta os números decimais a seguir para o sistema binário puro, sem sinal (não utilize o 

sistema de complemento de 2), e efetue as respectivas operações sobre os binários (adição e 

subtração convencional). 

a. 31 – 20 

b. 79 + 14 

c. 64 – 2 

19. Realize as operações a seguir em binário, considerando o sistema de complemento 2 com 8 

bits. Para cada operação, explique se ocorre ou não overflow com base na operação aritmética 

em si.

a. 2810 + 510 

b. 1310 - 1010 

c. 12010 + 9010 

d. 12010 - 9010 

e. -6110 - 9610  

f. -3010 + 1010

20. Converta os números a seguir para os sistemas de codificação BCD de 4 bits: 

a. 58210 

b. 3610 

c. 510 

d. 394810 

21. Os números a seguir estão codificados em BCD. Encontre os valores correspondentes em 

decimal: 

a. 1000101BCD 

b. 001001111000BCD 

22. Qual a principal vantagem e a principal desvantagem do sistema de codificação BCD? 



23. Como é denominado o dígito mais significativo de um número? E o menos significativo? 

24. Qual é a principal característica de um número codificado em Gray? 

25. Codifique os seguintes números utilizando o Código Gray: 

a. 1012 

b. 0110012 

c. 10011012 

26. Converta os seguintes números codificados em Gray para binário: 

a. 110101Gray 

b. 011011Gray 

c. 10001Gray 

27. Represente os números a seguir em ponto flutuante. Utilize o padrão IEEE 754-1985 (32 bits, 

single): 

a. 101101.110102 b. -101101101.10101112 

28. Uma variável em um programa de computador armazena o valor: 

11000010010101110000000000000000Float 

Considerando que a variável é do tipo float e que o padrão IEEE 754-1985 tenha sido 

utilizado, encontre o número decimal efetivamente armazenado. 

29. Represente o número decimal 55,8125 em ponto flutuante. Utilize o padrão IEEE 754-1985 

(32 bits, single). 

30. Represente o número decimal 2,6 em ponto flutuante. Utilize o padrão IEEE 754-1985 (32 

bits, single). Para fins de simplificação, utilize apenas 6 bits de precisão para especificar a 

parte fracionária. 

31. Considere que o número 10010112 seja armazenado utilizando um sistema de representação 

em ponto fixo no formato fixed<8,3>. Neste caso, qual é o número decimal correspondente? 

32. Quais são as principais vantagens e as principais desvantagens de um sistema de 

representação em ponto fixo binário? 

33. Qual é o número (binário) resultante da operação lógica AND aplicada “bit a bit” sobre os 

números binários 10110101 e 11000110? E o resultado da operação OR? 

34. Qual é a finalidade do código ASCII? Qual é o código em binário do caractere „D‟ utilizando 

tal codificação? 

35. Qual expressão da lógica é equivalente à expressão    ? E qual é a expressão equivalente 

a    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

36. Para cada uma das expressões a seguir, desenhe o circuito lógico correspondente usando 

portas AND, OR e inversores. Não simplifique as expressões. 

a.         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

b.        ̅  ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ̅  ̅ 

c.      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ̅  

d.       ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

e.       )  ̅   ̅) 

f.          ̅̅ ̅̅ ̅̅  

g.   ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )  

h.        )     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅



37. Determine o nível lógico da saída   do circuito a seguir para o caso em que        

       e      

 

38. Determine a forma de onda na saída de uma porta NOR para as formas de onda de entrada A 

e B a seguir. 

39. Determine a forma de onda na saída de uma porta NAND para as formas de onda de entrada 

A e B a seguir. 
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