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Resumo: O objetivo deste trabalho é produzir um material 

didático que propicie aprendizagem e familiarização com 

projetos e análise de problemas baseados em amplificadores 

operacionais e transistores de efeito de campo – JFET e 

MOSFET. O material integrará o conteúdo programático de 

Atividades propostas na disciplina de Eletrônica II, e cujo 

enfoque está na aplicação de projetos práticos e teóricos em 

sala de aula, considerando aspectos de interdisciplinaridade 

e a integração entre o que é visto em teoria e como a mesma 

é abordada/utilizada no mercado de trabalho. 

 

1. Introdução 
Os AmpOps vêm sendo largamente utilizados na 

engenharia há muito tempo e em uma vasta gama de circuitos 

eletrônicos. São circuitos muito versáteis e de baixo custo. 

Sua grande versatilidade deve-se ao fato que mudando-se os 

componentes ligados externamente a ele ou mudando-se o 

tipo de realimentação, muda-se a função do circuito.  

Já os transistores de efeito de campo podem ser usados 

como amplificadores (operando na região de saturação), 

como chaves (operando na região de tríodo ou corte) e em 

circuitos onde deseja-se controlar a corrente elétrica sobre 

uma carga (região de saturação). Estes dispositivos 

apresentam alta impedância de entrada e uma única corrente 

que passa entre os terminais de fonte e dreno. Atualmente a 

maioria dos circuitos integrados são implementados usando 

o transistor MOS (metal-óxido-semicondutores). [1,2] 

  

2. Metodologia 
 Atualmente, os tópicos abordados em Eletrônica II 

seguem a teoria proposta na ementa da disciplina. É 

trabalhada toda uma parte teórica através de exercícios e 

experimentos e um projeto prático no final do curso, 

implementado no laboratório.  

 Neste projeto, vem sendo analisado como a 

eletrônica é abordado, a partir do fim da graduação, e através 

de uma pesquisa que envolve questões do ENADE [3] e 

CONCURSOS PÚBLICO [4] conforme os exemplos a 

seguir:  

Exemplo 1: Considerando ideais os AmpOps, determine: 

a) na figura I, os valores de RR, RG e RB para Vo = - (0,30VR 

+ 0,59VG + 0,11VB);  

b) na figura II, o ganho de tensão. 

 
Exemplo 2; Nas Figuras a seguir, são mostrados o símbolo 

de circuito figura (a), a característica estática v-i figura (b) e 

a característica ideal (como chave) figura (c) de um 

MOSFET canal n. Com relação ao MOSFET e às 

informações contidas nas figuras abaixo, julgue as assertivas 

a seguir: 

I. O MOSFET comporta-se como uma chave aberta quando 

vGS=0. 

II. Com uma tensão vGS suficientemente grande, o MOSFET 

comporta-se como uma chave fechada.  

III. O MOSFET comporta-se como uma chave controlada 

pela tensão vGS. 

IV. Para que o MOSFET permaneça como uma chave 

fechada, não é necessário manter a tensão vGS. Ou seja, uma 

vez conduzindo, a tensão vGS pode ser retirada.  

V. O MOSFET pode operar como uma chave estática 

comandada pela corrente da porta (GATE). 

 
 

3. Resultados 
Nesta primeira etapa, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, onde foram encontradas e estudadas questões 

de ENADE, concursos, e provas de seleção de empresas, 

bem como foram feitas entrevistas com engenheiros 

eletricistas e outros profissionais da engenharia elétrica; 

buscando entender, como os tópicos da disciplina tem sido 

abordados fora do ambiente acadêmico. Foi elaborado um 

banco de questões a partir deste material, que será testado  

em sala de aula em uma segunda etapa do trabalho. 

 

4. Conclusões 
Nesta primeira etapa do trabalho, conseguiu-se 

estabelecer como trabalhar com os tópicos ensinados em 

Eletrônica II na graduação, aproximando ao máximo a 

ementa do que realmente o engenheiro recentemente 

formado enfrenta no mercado de trabalho. O resultado 

obtido, ainda provisório diante dos pontos que ainda serão 

trabalhados, é compatível com o que era esperado: 

dinamismo e interação necessários entre alunos e teoria para 

a prática do dia a dia.  
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