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TESTE UFCD 6012 - TRANSÍSTOR BIPOLAR - 11ºN - CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE ELETROTECNIA 

NOTA: NAS QUESTÕES DE  ESCOLHA MÚLTIPLA, ASSUMA SEMPRE QUE ESTAMOS A TRABALHAR NA ZONA 
ATIVA (A MENOS QUE SEJA INDICADO OUTRA COISA)

* Este formulário irá registar o seu nome, por favor preencha seu nome.

1

A maior parte dos eletrões no emissor de um transístor NPN circulam:
(10 Pontos)

Entrando na fonte de tensão da base.

Entrando no coletor.

Saindo pela ligação da base para o ar.

Ficando no emissor.
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2

Considere o circuito da figura: 

a) Qual o valor da corrente de base? 
b) Se o ganho de corrente aumentar de 150 para 250 na figura anterior, quanto valerá então 
a corrente de base? 
c) Se a resistência de 250K ohm tiver uma tolerância de +/- 10%, qual é o valor mínimo da 
corrente de base?
(30 Pontos)
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3

Um transístor tem uma corrente de base de 25  . Se o ganho de corrente é de 245, qual é o 
valor da corrente de coletor?
(10 Pontos)

 

 Carregar ficheiro

Número limite de ficheiros: 1 Limite de tamanho individual para ficheiros: 10MB Tipos de ficheiro permitidos:
Word,Excel,PPT,PDF,Imagem,Vídeo,Áudio

4

Considere o circuito da figura seguinte. 
Esboce, indicando os valores em que a respetiva reta de carga corta os eixos das ordenadas e 
das abcissas. 

NOTA: Deve esboçar o gráfico numa folha de papel, tirar uma foto e enviá-la (upload) para 
aqui, através do botão "Carregar Ficheiro".(20 Pontos)
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5

No funcionamento normal do transístor, o díodo de coletor deve:
(10 Pontos)

Ter polarização direta.

Ter polarização inversa.

Não conduzir.

Funcionar na zona de rutura.

6

A maior parte dos eletrões injetados pelo emissor na base de um transístor NPN, circulam:
(10 Pontos)

Saindo pela ligação da base para o ar.

Entrando no coletor.

Entrando no emissor.

Entrando na fonte de tensão da base.

7

Considere o circuito da figura abaixo e determine os valores de VCE e IC.
(40 Pontos)
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8

Um circuito de um transístor, usando polarização de base fixa, tem uma fonte de polarização 
de coletor de 20 V, uma resistência de coletor de 2,5K ohm e uma corrente de coletor de 5 
mA. 
Calcule o valor de VCE.
(20 Pontos)

 

9

Se num transístor a corrente de coletor é de 15 mA e a tensão coletor-emissor é 3,5 V, que 
potência dissipa esse transístor nessa situação?
(10 Pontos)

 

10

Num transístor NPN, os portadores maioritários na base são:
(10 Pontos)

Ambos.

Nenhum dos dois.

Os eletrões livres.

As lacunas.
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Este conteúdo não foi criado nem é aprovado pela Microsoft. Os dados que submeter serão enviados para o proprietário do formulário.

Microsoft Forms

11

O ganho de corrente de um transístor é a relação entre:
(10 Pontos)

A corrente de emissor e a corrente de coletor.

A corrente de coletor e a corrente de base.

A corrente de base e a corrente de coletor.

A corrente de coletor e a corrente de emissor.

12

A base de um transístor NPN é estreita e:
(10 Pontos)

Ligeiramente dopada.

Fortemente dopada.

Metálica.

Está dopada com um material pentavalente.

13

A tensão base-emissor é normalmente:
(10 Pontos)

Maior que a tensão da fonte de polarização da base.

Igual à tensão da fonte de polarização da base.

Menor que a tensão da fonte de polarização da base.

Nada se pode afirmar.
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