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Circuitos Aritméticos 

1. Construa a tabela verdade de um somador completo (FA) de um bit e obtenha as expressões 

lógicas das saídas. Simplifique as expressões e então construa o circuito lógico de um somador 

completo de 2 bits.  

2. Projete o circuito lógico de um somador completo utilizando dois meio somadores e uma porta 

OR. Explique o funcionamento do circuito. OBS: não é necessário apresentar o circuito interno 

dos meio somadores. 

3. Relembre a operação binária de subtração, conforme apresentada em sala de aula. Em seguida, 

preencha a tabela a seguir: 

Bits 
minuendo 

Bits do 
subtraendo 

Carry de 
entrada 
(“devendo à 
direita”) 

Carry de saída 
(“emprestando à 
esquerda”) 

Resultado da 
subtração 

             S 

0 0 0   

0 0 1   

0 1 0   

0 1 1   

1 0 0   

1 0 1   

1 1 0   

1 1 1   

 

4. Explique como um circuito lógico que realiza a adição de dois números binários pode ser 

aproveitado para calcular a subtração no sistema de complemento de dois. 

Multiplexadores e Demultiplexadores 

5. Projete o circuito lógico de um multiplexador de 6 entradas. Os valores 1,1,0 e 1,1,1 para as 

entradas de seleção deverão produzir o nível lógico ALTO na saída do multiplexador. 

6. Projete o circuito lógico de um multiplexador de 2 entradas que contenha também um sinal de 

ativação (Enable). O multiplexador deverá ser ativado quando este sinal estiver em nível ALTO. 

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

instrumentos do veículo quando uma das seguintes situações ocorrer: 



a) O motorista acende os faróis com a ignição desligada; 

b) O motorista abre a porta com a ignição ligada; 

Uma das aplicações dos multiplexadores é a geração de funções lógicas diversas. Mostre como o 

multiplexador 8-1 ilustrado a seguir poderia ser utilizado para acender a luz de advertência no 

painel do veículo a partir dos sinais da porta, ignição e faróis.  

 

 

 

8. Como um multiplexador de 8 entradas poderia ser usado para serializar o dado armazenado em 

um registrador de 8 bits?  

9. Mostre como formar um multiplexador 8-1 utilizando três multiplexadores 4-1 sem utilizar 

portas lógicas adicionais. 

10. Explique a diferença entre um multiplexador e um demultiplexador. 

11. Projete o circuito lógico de um demultiplexador de quatro saídas utilizando 4 portas AND. 

12. Projete um demultiplexador de 8 saídas utilizando dois demultiplexadores de 4 saídas com 

entradas de ativação (enable - E). 

Circuitos Sequenciais 

13. Diferencie um circuito combinacional de um circuito sequencial. 

14. O que é um flip-flop? E um latch? 

15. Explique o funcionamento de um latch S-R com portas NOR. 

16. Diferencie um latch S-R com portas NOR de um latch S-R com portas NAND. 

17. Aplique as formas de onda S e R mostradas na Figura 1(b) no latch S-R da Figura 1(a) e 

determine as formas de onda das saídas   e  ̅. Considere inicialmente    . 

(a) 

 

(b) 

 

 

Figura 1 

18. Aplique as formas de onda  ̅ e  ̅ mostradas na Figura 2(b) no latch S-R da Figura 2(a) e 

determine a forma de onda da saída  . Considere inicialmente    . 



(a) 

 

(b) 

 

 

Figura 2 

 

19. Aplique as formas de onda S, R e CLK mostradas na Figura 3(b) no flip-flop S-R da Figura 3(a) 

e determine a forma de onda da saída  . Considere inicialmente    . 

(a) 

 

(b) 

 

 
Figura 3 

20. Aplique as formas de onda S, R e CLK mostradas na Figura 4(b) no flip-flop S-R da Figura 4(a) 

e determine a forma de onda da saída  . Considere inicialmente    . 

(a) 

 

(b) 

 

 
Figura 4 

21. Aplique as formas de onda J, K e CLK mostradas na Figura 5(b) no flip-flop J-K da Figura 5(a) 

e determine a forma de onda da saída  . Considere inicialmente    . 

 

 

 

 

 

 



(a) 

 

(b) 

 

 
Figura 5 

 

22. Explique o funcionamento de carda parte do circuito do flip-flop S-R apresentado a seguir.  

 

23. Explique o funcionamento das realimentações externas do flip-flop J-K apresentado a seguir. 

  

24. Considere novamente o flip-flop do exercício anterior. O que aconteceria se       e o sinal 

de clock fossem mantidos em nível ALTO? 

25. Explique o funcionamento de um flip-flop D com clock. 



26. Um flip-flop tipo D pode ser configurado para operar em modo de comutação, de tal forma que 

a saída Q seja invertida a cada borda de ativação do clock. Mostre como essa configuração pode 

ser realizada. 

27. Mostre como três flip-flops J-K, sensíveis à borda de descida do clock, podem ser configurados 

para aturem como um contador binário assíncrono de três bits.  

28. Mostre como utilizar 4 flip-flops tipo D para formar um registrador de armazenamento de 4 bits; 

29. Explique como realizar a transferência paralela de dados de um registrador A para um 

registrador B utilizando flip-flops tipo D. 

30. Explique o funcionamento de um flip-flop JK Mestre-Escravo. 

 

 

 


