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CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Matriz da Prova de Sistemas Digitais e Arq. de Computadores  Módulo 2 Professora Milene Martins 
 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 10º 

 

Conteúdo/ Tema Objetivos / Competências de Avaliação Estrutura Cotação Critérios Gerais de Classificação 

 Expressões booleanas 

 Teoremas da álgebra de 
Boole e Leis de DeMorgan 

 Os operadores lógicos 
not, and, or, xor, nand, 
nor, xnor 

 Propriedades e símbolos 
lógicos dos operadores 
lógicos 

 Simplificação algébrica 
de funções booleanas 
usando as propriedades 
dos operadores lógicos e 
os teoremas da álgebra de 
Boole 

 A tabela de verdade: 
forma de expressar um 
problema em lógica 

 Desenho de circuitos 
lógicos a partir de funções 
booelanas 

 Mapas de Karnaugh 

 Simplificação de funções 
booleanas através de 
mapas de Karnaugh 

 Das tabelas de verdade 
aos mapas de Karnaugh 

 Conhecer as principais operações lógicas e as 
respetivas propriedades 

 Aplicar a Álgebra de Boole na simplificação de 
funções booleanas 

 Representar funções booleanas em tabelas de 
verdade 

 Compreender o funcionamento de Mapas de 
Karnaugh 

 Simplificar funções booleanas através de 
Mapas de Karnaugh 

 Representar funções booleanas sob a forma 
de circuitos lógicos 

 Representar através de uma tabela de verdade 
um problema enunciado em linguagem natural 

Grupo 1 
Exercícios de 

simplificação de 
funções com 

aplicação direta da 
Álgebra de Boole 

 
Grupo 2 

Simplificação de 
funções através de 
Tabelas de Verdade 

e Mapas de 
Karnaugh e 
desenho de 

circuitos lógicos das 
funções 

simplificadas 
 

Grupo 3 
Simplificação de 

funções através de 
Mapas de Karnaugh 

e obtenção de 
funções lógicas a 

partir de tabelas de 
verdade 

 
 

60 Pontos 
 
 
 
 
 
 

50 Pontos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Pontos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os grupos 
 

Serão descontados todos os erros de resolução 
dos exercícios 

 
As cotações parcelares serão tidas em 

consideração sempre que a resolução do 
exercício não se encontre totalmente correta 

 
Serão descontados todos os elementos de 
identificação dos circuitos em falta, de 
acordo com as cotações parcelares 



Grupo 4 
Desenho de 

circuitos lógicos a 
partir de funções 

lógicas 
 

Grupo 5 
Obtenção de 

funções lógicas a 

partir de circuitos 

lógicos 

40 Pontos 
 
 
 
 
 

20 Pontos 

 

MATERIAL AUTORIZADO E NÃO AUTORIZADO 
Utilização de caneta ou esferográfica azul ou preta 
Não é permitida a utilização de lápis ou tinta corretora 

 


