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Ementa: 
 
Descrição das principais características de um circuito digital combinacional, abordando os 
conceitos de funções e portas lógicas, álgebra de Boole, análise e síntese de circuitos digitais e 
famílias lógicas de circuitos integrados. 
Apresentação das etapas envolvidas no projeto de um circuito digital combinacional, a partir da 
especificação técnica do mesmo. 
 
Objetivos: 
 
Oferecer oportunidades para o desenvolvimento das três dimensões abaixo: 
 
Conceitos  
 
• Descrever o funcionamento 

de circuitos digitais 
combinacionais; 

• Identificar as aplicações de 
circuitos digitais 
combinacionais. 

Procedimentos e Habilidades  
 
• Aplicar a metodologia de 

desenvolvimento de 
projetos na implementação 
de circuitos digitais 
combinacionais; 

• Resolver problemas de 
engenharia através de 
raciocínio lógico; 

• Executar trabalhos em 
equipe. 

Atitudes e Valores  
 
• Iniciativa, independência e 

responsabilidade no 
aprendizado; 

• Capacidade de realizar 
trabalhos em grupo e 
individualmente nas aulas 
práticas, em prazos 
determinados; 

• Conscientização de um 
estudo contínuo e 
sistemático da disciplina 
durante o curso para o 
aproveitamento do mesmo 
com auxílio dos livros 
indicados na bibliografia; 

• Respeitar a produção 
intelectual de terceiros, 
sejam colegas, professores 
ou autores de textos 
disponibilizados através de 
algum meio de pesquisa; 

• Respeitar os princípios 
éticos na tomada de 
decisões tecnológicas que 
influenciam diretamente na 
vida de terceiros. 
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Conteúdo Programático: 
 

1. Bases numéricas: sistema decimal, sistema binário, sistema octal, sistema 
hexadecimal, tipos de códigos e conversão entre as bases numéricas. 

2. Funções e portas lógicas: funções lógicas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR e 
XNOR; 

3. Álgebra de Boole: postulados e teoremas da álgebra booleana; expressões 
booleanas e obtenção da tabela verdade e simplificação de expressões booleanas. 

4. Circuitos com portas lógicas: obtenção da função lógica da saída e respectiva 
tabela verdade; construção do circuito lógico a partir da função lógica da saída; 
construção do circuito lógico a partir da tabela verdade; simplificação de circuitos 
lógicos combinacionais utilizando álgebra booleana e mapas de Veitch-Karnaugh. 

5. Famílias lógicas. 
6. Sistemas Combinacionais: codificadores e decodificadores; multiplexadores e 

demultiplexadores; circuitos lógicos aritméticos. 
 
Metodologia: 
 
Aulas expositivas dialogadas, desenvolvimento de projetos (individualmente e em pequenos 
grupos). Aulas práticas utilizando placas didáticas e circuitos integrados digitais. 
 
Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
MF (média final) 
 
Se MI ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina com MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
Bibliografia Básica: 
 

• TOCCI, Ronald; WIDMER, Neal. Sistemas Digitais-Princípios e Aplicações. São Paulo 
:Pearson Prentice-Hall, 2003. 

• WAKERLY, John F. Digital Design: Principles and Practices 4ª edição Pearson Prentice-
Hall, 2006 

• BIGNELL, James W.; DONOVAN, Robert L. Eletrônica Digital: Lógica Combinacional. 
São Paulo: Makron Books. 
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Bibliografia Complementar: 
 

• Roger L. Tokheim. Princípios Digitais 3ª edição Makron Books 1996 
• CAPUANO, IDOETA, Ivan V. Elementos de Eletrônica Digital. São Paulo: Érica, 1994-

1995. 
• CRUZ, Eduardo C. A, LOURENÇO, Antonio Carlos de, FERREIRA, S. Circuitos Digitais. 

2ª edição São Paulo: Érica, 1997. 
• MALVINO, Albert Paul, LEACH, Donald P. Eletrônica Digital: Princípios e Aplicações. 4ª 

edição. São Paulo: Makron Books, 1988. 
• NATALE, Ferdinando. Tecnologia Digital. São Paulo: Atlas, 1992 

 
 


