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

1

Um 2N5555 tem IDSS = 25mA e VGS(off) = -6V.  
a) Qual é a tensão de estrangulamento para este JFET?  
b) Qual é a resistência dreno-fonte RDS?
(10 Pontos)

 

5/5/2021



2

Qual é a tensão no MOSFET de enriquecimento da figura seguinte se VGS = 5 V? 
Use a tabela dada na ficha 3 / parte 3, das aulas.
(20 Pontos)

 

3

Um MOSFET de enriquecimento que funciona na zona de corte ou na zona óhmica é um 
exemplo de:
(5 Pontos)

Um dispositivo de comutação

Uma carga passiva

Uma carga activa

Um dispositivo de três terminais
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4

Um JFET
(5 Pontos)

É um dispositivo controlado por tensão

É um dispositivo controlado por corrente

Tem uma resistência de entrada pequena

Tem um ganho de tensão muito grande

5

Vo circuito da figura, se gm = 4500 uS, determine o valor da tensão alternada de saída?
(20 Pontos)
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6

Um 2N5462 tem IDSS = 20 mA e VGS(off) = - 6V.  
a) Qual á a tensão de porta a metade do corte? 
b) Qual a corrente de saída na metade de corte? 
c) Qual o valor da tensão de estrangulamento?
(15 Pontos)

 

7

Comparando com um transístor bipolar, o JFET tem muito maior
(5 Pontos)

Ganho de tensão

Ganho de corrente

Impedância de saída

Impedância de entrada

8

A tensão VGS controla
(5 Pontos)

O comprimento do canal

Apenas a corrente de Fonte

A corrente de Dreno e a corrente de Fonte

Todas as anteriores
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9

Um 2N3370 tem uma IDSS = 2,5 mA e gm0 = 1500 uS. 
Qual é o valor de gm para VGS = -2 V
(10 Pontos)

 

10

Um seguidor de fonte comum tem um ganho de tensão igual a
(5 Pontos)

gm . rd

gm . rs

gm . rs / (1 + gm . rs)

gm . rd / (1 + gm . rd)

11

A transcondutância aumenta quando a corrente de dreno se aproxima de:
(5 Pontos)

IDSS

0

ID(sat)

IS
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12

A curva de transferência de um JFET é
(5 Pontos)

Linear

Aproximadamente quadrática

Similar ao gráfico de uma resistência

Uma reta

13

A VGS(on) de um MOSFET de enriquecimento de canal tipo n é:
(5 Pontos)

Igual à tensão porta-fonte de corte

Maior que a tensão de limiar

Maior que VDS(on)

Menor que VGS(th)
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14

Considere a figura seguinte. Determine: 
a) A corrente de saturação IDsat; 
b) A Resistência entre o Dreno e a Fonte (RDS); 
c) E a tensão de dreno (VD); 
d) A corrente de Dreno (ID); 
e) O valor de VDS; 
f) O transístor encontra-se a funcionar na zona óhmica ou ativa? Justifique.
(35 Pontos)

 

15

Um transístor de efeito de campo é um dispositivo
(5 Pontos)

Unipolar

Bipolar

Ambos

Multipolar
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16

A impedância de entrada de um JFET
(5 Pontos)

Tende para um

Tende para zero

Tende para infinito

Tende para VGS

17

Um 2N5458 tem uma corrente de porta de 15nA quando a tensão inversa de alimentação é 
de -10V. Qual é a resistência de entrada da porta?
(10 Pontos)

 

18

Num JFET
(5 Pontos)

A corrente de fonte controla a corrente de dreno

A tensão de porta-fonte controla a corrente de dreno

A tensão de porta-fonte é, habitualmente, positiva

A corrente de saída flui, habitualmente, da fonte para o dreno
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19

O díodo porta-fonte de um JFET está normalmente:
(5 Pontos)

Polarizado direcamente

Polarizado inversamente

Polarizado tanto diretamente como inversamente

Nenhuma das anteriores

20

Determine o valor da tensão de dreno-fonte (VDS) para o circuito da figura. Apresente todos 
os cálculos efetuados.
(20 Pontos)
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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.
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