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Eletroeletrônica 
 
Questão 1:  
 
A) A principal função da soft-starter é a redução do pico de corrente na partida do motor de indução. 

B) O funcionamento da soft-starter está baseado na utilização de tiristores (SCR - retificador controlado 

de silício), cujos ângulos de disparo serão variados com a finalidade de ajustar o valor eficaz da tensão 

aplicada ao motor (rampa de tensão na aceleração), conforme programação feita pelo usuário. 
 

C) A principal função do conversor de freqüência é o controle da velocidade do motor de indução. 
 

D) O funcionamento do conversor de freqüência está baseado em uma conversão CA-CC (retificador), 

utilizando diodos, e uma posterior conversão CC-CA (inversor), utilizando transistores de potência 

(IGBT - transistor bipolar de porta isolada) para uma modulação por largura de pulsos (PWM), com a 

finalidade de ajustar o valor da freqüência aplicada ao motor (a tensão de saída é proporcional a 

freqüência), conforme programação feita pelo usuário. 
 

(35% - resposta completa) 

(20% - resposta incompleta ou parcialmente errada) 

 

Questão 2: 
 

1.a) Cristais P e N, destacando a dopagem de cada camada que compõe o transistor; 
Texto básico: O transistor de junção bipolar é um dispositivo semicondutor de três terminais, formado por 
três camadas consistindo de: duas camadas de material tipo "n" (rico em elétrons) e uma de tipo "p" (rico 
em lacunas) ou de duas de material tipo "p" e uma de tipo "n". 
 
2.a) Junção diretamente e reversamente polarizada; 
Texto básico: Observa-se, por exemplo, para uma junção pnp que há uma semelhança entre a polarização 
direta de um diodo com a polarização direta entre base e emissor, onde aparece uma região de depleção 
estreita. Neste caso haverá  um fluxo relativamente intenso de portadores majoritários do material p para o 
material n. Na polarização reversa observa-se agora, que há um aumento da região de depleção 
semelhante ao que acontece com os diodos de junção, isto é ocorre um fluxo de portadores minoritários 
(corrente de fuga nos diodos), fluxo este que depende também da temperatura.  
 
 
3.a) Portadores majoritários e minoritários, evidenciando a formação do fluxo de corrente; 
Texto básico: Quando um transistor é polarizado corretamente, haverá um fluxo de corrente, através das 
junções e que se difundirá pelas camadas formadas pelos cristais p ou n. Essas camadas não possuem a 
mesma espessura e dopagem, sendo a base a camada mais fina e menos dopada, o emissor a camada 
mais dopada e o coletor, uma camada mais dopada do que a base e menos dopada do que o emissor. 
Uma pequena parte dos portadores majoritários fica retida na base. Como a base é uma película muito 
fina, a maioria atravessa a base a se difunde para o coletor.  
 
 
1.b) Curva característica do transistor, dando ênfase nas resistências de entrada e saída relacionadas às 
junções direta e reversamente polarizadas; 
Texto básico: Para a configuração base-comum as curvas características de IE x VBE demonstram uma 
resistência de entrada pequena, com valores típicos variando de dezenas a algumas centenas de ohms, e 
a curva característica de IC x VCB demonstrando que a resistência de saída possui valor elevado com 
valores típicos variando de dezenas de kilo-ohms a algumas unidades de megaohms. A diferença nas 
resistências é que a entrada possui uma polarização na junção base-emissor direta e a saída uma 
polarização na junção base-coletor reversa, aliada ao fato da corrente de base ser quase nula o 
componente acaba transferindo praticamente toda a corrente emitida no circuito de baixa resistência para 
um circuito de alta resistência provocando uma diferença de potencial maior na saída do circuito.  

 


