
 

 

 

 

 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral: 

Fazer com que o aprendiz seja capaz de montar, simular e projetar circuitos 

combinacionais e. circuitos sequenciais. 

Específicos: 

• Aplicar métodos de cálculos de conversão entre sistemas de numeração. 

• Relacionar os diferentes tipos de portas e o seu funcionamento. 

• Utilizar tabelas de resposta de portas lógicas. 

• Montar e verificar o comportamento das portas lógicas. 

• Identificar as principais características técnicas dos circuitos integrados 

utilizando catálogos e manuais. 

• Elaborar expressões matemáticas de circuitos lógicos combinacionais. 

• Montar e verificar o funcionamento de circuitos lógicos combinacionais. 

DADOS DO COMPONENENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL 

CURSO: TÉCNICO EM ELETRÔNICA (SUBSEQUENTE) 

PERÍODO: 1º SEMESTRE 

CARGA HORÁRIA: 33 h.r. (2 a/s)  

DOCENTE: LUCIUS VINICIUS ROCHA MACHADO 

EMENTA 

Introdução a sistemas digitais; Operações lógicas: expressões booleanas, simbologia 

e tabelas verdade; Famílias lógicas e circuitos integrados; Técnicas de simplificação 

de circuitos combinacionais; Circuitos combinacionais; Simulação e implementação 

de circuitos combinacionais; Codificadores e decodificadores; Multiplexadores e 

demultiplexadores; Flip-flop e dispositivos correlatos; Registradores; Circuitos 

Aritméticos; e Circuitos Sequenciais. 



• Aplicar métodos de simplificação de circuitos combinacionais. 

• Identificar características e parâmetros dos circuitos codificadores e 

decodificadores 

• Aplicar técnicas para montagem de circuitos codificadores e decodificadores. 

• Identificar características e parâmetros dos circuitos aritméticos. 

• Aplicar técnicas para a análise e testes de circuitos aritméticos 

• Identificar os tipos de Flip Flop’s. 

• Identificar as características de disparo dos Flip Flop’s em função do clock. 

• Identificar os tipos de contadores e suas aplicações. 

• Ler diagramas de circuitos digitais. 

• Realizar a montagem de circuitos digitais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.Introdução a sistemas digitais. 

1.1 Comparação entre grandezas analógicas e digitais. 

1.2 Sistemas digitais. 

1.3 Sistemas de numeração: decimal, hexadecimal e binário. 

1.4 Conversão entre sistemas numéricos. 

2.Operações lógicas: expressões booleanas, simbologia e tabelas verdade. 

2.1 Teoria básica de conjuntos. 

2.2 Operações básicas: E, OU, NÃO. 

2.3 Operações universais: NOU e NE. 

2.4 Operações avançadas: Coincidência e OU-Exclusivo. 

2.5 Circuitos lógicos combinacionais básicos. 

3.Famílias lógicas e circuitos integrados 

3.1 Características de circuitos integrados. 

3.2 Família lógica TTL. 

3.3 Tecnologia MOS. 

3.4 Interfaceamentos de CIs. 

3.5 Encapsulamentos e tecnologias. 

4.Técnicas de simplificação de circuitos combinacionais. 

4.1 Álgebra de boole: postulados, identidades auxiliares e propriedades. 

4.2 Mapas de Karnaugh: uma ou mais variáveis. 

4.3 Condições irrelevantes. 

5.Circuitos combinacionais. 



  

5.1 Codificadores e decodificadores. 

5.2 Multiplexadores e demultiplexadores. 

5.3 Unidade lógica aritmética. 

6.Simulação e implementação de circuitos sequenciais. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A construção das competências pretendidas será facilitada por meio das seguintes 

estratégias: 

• Aulas expositivas; 

• Leitura e discussão de textos teórico-informativos, textos técnico-científicos, 

textos do domínio oficial, vídeos, dentre outros; 

• Exercícios e/ou trabalhos individuais e em grupo; 

• Seminários: trabalhos em grupo sobre temáticas da unidade curricular 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Para efeito de avaliação, serão observados:  

• Exercícios escritos e orais realizados em sala de aula; 

• Seminários; 

• Pesquisa; 

• Provas práticas e 

• Participação nas atividades, pontualidade e assiduidade. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

O trabalho a ser desenvolvido será facilitado por meio dos seguintes recursos 

didáticos: textos (livros, artigos, dissertações); Datashow; Vídeos sobre os temas a 

serem abordados durante a execução da disciplina e Quadro branco e caneta para 

quadro branco.  
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