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Conteúdos

Objetivos

Semicondutores
• Tipos de semicondutores: extrínseco e intrínseco.
• Díodos: tipo, funcionamento e características – díodo de junção e
Zener.
• Simbologia.
• Díodos em serie e em paralelo.
• Aplicações dos díodos
Transístores
• Tipos, funcionamento e características.
• Transístores de junção (PNP e NPN), características e polarização.
• Simbologia.
• Aplicações.

• Enunciar as características da junção PN.
• Explicar o funcionamento dos díodos.
• Identificar os diferentes díodos estudados, segundo a simbologia
normalizada.
• Dimensionar circuitos com díodos.
• Dimensionar circuitos de estabilização com díodos de Zener.
• Dimensionar circuitos de retificação, filtragem e estabilização de
corrente, aplicando díodos retificadores, condensadores e díodos de
Zener.
• Explicar o funcionamento do transístor bipolar.
• Identificar os diferentes transístores, segundo a simbologia
normalizada.
• Aplicar as características gerais do transístor e seus parâmetros na
análise de diversos circuitos.

Material Necessário: Caneta azul ou preta; Folha de teste e calculadora.
Rua Dr. Campos Coroa

DURAÇÃO: 90 MINUTOS

8900 - 210 Vila Real de Santo António ' 281511563

7 281512899

E-mail: direcao@aevrsa.com

Estrutura /
Cotações
Parte I
65 pontos

Parte II
38 pontos

Parte III
97 pontos

Critérios de Classificação
ü Nas questões de verdadeiro-falso, escolha múltipla e associação, será considerada resposta errada se o aluno colocar mais que uma opção
de resposta.

ü Em qualquer situação de falta de legibilidade será anulada a questão.

ü Serão ponderados todos os níveis de concretização alcançados pelos alunos na resolução das questões propostas, que serão cotadas de
acordo com os objetivos propostos.

