
CURSO PROFISSIONAL DE ELETROTECNIA 
      DISCIPLINA: ELETRICIDADE E ELETRÓNICA – 2017 / 2018 

  FICHA FORMATIVA / MÓDULO 7 – AMPLIFICADORES COM TRANSÍSTORES / 03.01.2018 

1. Quais as duas características principais de um andar amplificador linear? 

2. O que entende por fidelidade de um amplificador? 

3. Num amplificador, quando se diz que o sinal de saída está distorcido? 

4. Quais os 4 fatores que podem afetar a qualidade da fidelidade de um amplificador? 

5. Para cada uma das figuras seguintes, indique a zona de funcionamento em que o transístor entrou 

para que o sinal apareça distorcido. 

 
6. Para que um sinal não seja distorcido em que zona de funcionamento se deve encontrar sempre 

(mesmo com a variação do sinal de entrada) o transístor a operar? 

7. Caracterize as zonas que referiu na questão 5, quanto ao valor de tensão coletor-emissor e corrente 

de coletor. 

8. O PFR de um amplificador deve ser sempre escolhido de forma a que fique em que zona da reta de 

carga? Justifique. 

9. Como se denomina o circuito de polarização do amplificador mostrado na figura seguinte? 

 
10. O que entende por condensador de acoplamento? 

11. Quantos e onde devem ser usados condensadores de acoplamento num andar amplificador de base 

polarizada como o mostrado na figura acima?,   

12. Qual o comportamento do condensador de acoplamento relativamente aos sinais alternados e aos 

contínuos? 

13. Para escolher o valor de condensador de acoplamento, qual a regra prática que normalmente se 

usa? 

14. Imagine que a resistência de entrada de um amplificador como o mostrado na figura acima é de

1, 2 k  . Qual o valor mínimo para a capacidade do condensador de acoplamento que deverá ser 

utilizado? 

15. Para o circuito dado: 

a) Qual o nome do amplificador? 

b) Determine o seu Ponto de Funcionamento em Repouso (PFR) – Q –  

(nota: deve calcular os valores de BV , EV , EI  , CI  , RCV  , CV   e CEV  ) 

c) Represente, nos eixos dados da figura, as formas de onda correspondentes. 



 

d) Qual o valor da desfasagem entre o sinal de entrada ( inv )  e o sinal de saída ( outv  ). Explique 

ainda o motivo para o valor dessa desfasagem. 

16. Calcule o valor de outu   para o caso da figura abaixo. 

 
17. Num amplificador de emissor polarizado é usado um condensador em paralelo com a resistência de 

emissor. Como se designa esse condensador e qual a sua função? 

18. Indique um exemplo de utilização dos amplificadores de pequenos sinais. 

19. Se o sinal de entrada, que é acoplado à base de um amplificador de pequenos sinais, tiver um valor 

excessivo, que consequência isso terá no funcionamento do amplificador? 

20. Como se resolve o problema/consequência que identificou na questão anterior? 

21. Num amplificador de pequenos sinais polarizado de forma a que 18EI mA   em repouso, qual o 

valor máximo, pico a pico) que deverá ter a corrente alternada no emissor? 

22. Num amplificador de pequenos sinais, sabendo que 2 30be eu mV e i A   , determine o 

valor da resistência de emissor ( 'er  ), interna ao transístor. 

23. Para o problema anterior, suponha que desconhecia os valores de be eu e i  , mas que sabia o 

valor de 2EI mA   . Refira como poderia calcular um valor aproximado da resistência de emissor (

'er  ), interna ao transístor, e determine esse valor. 

24. Considerando a característica corrente-tensão da junção B-E de um transístor inserido num 

amplificador de pequenos sinais, diga como varia a resistência de emissor ( 'er  ), interna ao transístor. 

25. a) O amplificador representado na figura seguinte é de emissor comum ou de base comum? 

b) Esse mesmo amplificador é de emissor polarizado ou de base polarizada? 

c) Calcule o valor da resistência de emissor no circuito da figura. 



 
26. a) O amplificador representado na figura seguinte é de emissor comum ou de base comum? 

b) Esse mesmo amplificador é de emissor polarizado ou de base polarizada? 

c) Calcule o valor da resistência de emissor no circuito amplificador seguinte, sabendo que o ganho em 

corrente contínua do transístor é 120   . 

 
27. Complete os espaços em branco: 

Para analisar o funcionamento de um amplificador com transístores em corrente alternada podemos 

recorrer a um esquema equivalente em corrente alternada. Este modelo ___________ o 

comportamento do transístor quando lhe é aplicado um sinal ___________ . 

28. Qual o significado da frase “a fonte de tensão alternada é carregada pela impedância de entrada de 

base”? 

29. Indique qual a opção correta: 

a) ,
BE

in base

in

U
Z

R
   

b) ,
BE

in base

in

U
Z

I
  

c) , 'in base bZ r   

d) , 'in base eZ r   

30. A figura seguinte representa o modelo em    de um transístor.  

a) Identifique os elementos que o compõem. 

b) Identifique os terminais do transístor (modelo do) 

c) Marque o sentido das correntes de base e de emissor. 



 
31. A partir da figura dada obtenha o circuito equivalente do modelo em   do amplificador 

correspondente.  Despreze o valor da resistência de emissor em corrente alternada. 

 
32. Considere o amplificador de emissor polarizado da figura: 

 
a) Determine o ponto de funcionamento DC do transístor. 

b) Calcule o valor da resistência de emissor em corrente alternada. 

c) Esboce o modelo em   do amplificador. 

d) Da análise laboratorial do amplificador do exercício anterior verificou-se que este 

apresentava uma tensão alternada sobreposta a uma tensão contínua na resistência de 

emissor. Identifique a anomalia que originou tal efeito. 

33. O que entende por ganho de tensão de um amplificador. 

34. Para o amplificador de pequenos sinais da figura seguinte: 

 
a) Determine o ponto de funcionamento DC do transístor. 

b) Calcule o valor da resistência de emissor em corrente alternada. 

c) Esboce o modelo em   do amplificador. 

d) Determine o valor da impedância de entrada do andar amplificador. 



e) Determine o valor da tensão de entrada  inu   do andar amplificador. 

f) Determine o valor do ganho de tensão do amplificador 

g) Determine o valor da tensão de saída nos terminais da resistência de carga. 

35. Na figura seguinte está esquematizado um amplificador polarizado por divisor de tensão. O gerador 

apresenta neste caso uma resistência interna GR   de 600  . determine a tensão de saída 

considerando    igual a 300. 

NOTA: Considere o ganho em tensão - uA   - de 117 e a resistência de emissor em corrente alternada - 

'er   - igual a 22,7  . 

 
36. O amplificador de dois andares faz parte de um circuito amplificador electrónico. Determine a 

tensão alternada de colector na primeira etapa e a tensão de saída nos terminais da resistência de 

carga. 

 
37. explique sucintamente a seguinte afirmação: “O desfasamento num amplificador em emissor 

comum composto por duas etapas é de zero graus ( 0º   ). 


