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ABSTRACT

This document is a collection of Evaluation Tests with solution, applied to the students at Fed
eral University of Rio Grande do Sul (UFRGS), Electrical Engineering Department (DELET
Porto Alegre, Brazil.

The main subject is analog electronic circuits, taught in Eletrônica Fundamental 2B, in th
middle of the engineering course.

This document is divided in 3 sets of Evaluation Tests:

Prova 1 deals with operational amplifiers, linear circuits, integrators, differentiator
comparators and function generators.

Prova 2 deals with logarithms and exponential circuits, mathematical functions and activ
filters in the time domain.

Recuperação or Exame is the final exam and deals with the above two.

There is similar a document dealing with introduction to analog electrical circuits, taught i
Introdução à Engenharia Elétrica, also divided into 3 parts.

It is a small insight of what happens in our university, ranked the first in Brazil and one of th
best 500 universities in the world.

Students must reply the questions writing step-by-step the solution. Together with the Test
a template hand-made shows what is expected in the student's answers. Each Test
evaluated, torougfully commented and returned to each student a week later.

When possible, I put some real world situations in one or more questions and used standar
component values so any student can build the circuit and see it doing some useful action
The combination of components values was carefully chosen so the calculation at each ste
and in the final answer give nice numbers with few digits. On many questions, an electric
simulation confirms the results.

This is a public domain document so fell free to use and modify at will. As a teacher
UFRGS, I am happy to spread this knowledge.

Tiaraju VasconcellosWagner.

Keywords: Evaluation Tests, solutions, Operational Amplifiers, analog cells,
comparators, signal generators, log / antilog circuits, mathematical
operations, active filters, Electrical Circuit Simulation, Analog Elec-
tronic Circuits.
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RESUMO

Este documento é uma coleção de Provas de Avaliação com o gabarito da solução, aplicadas
aos alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Departamento de En-
genharia Elétrica (DELET), Porto Alegre, Brasil.

O assunto principal é circuitos eletrônicos analógicos, ministrado na disciplina Eletrônica
Fundamental 2B, na metade do curso de engenharia.

Este documento está dividido em 3 conjuntos de Provas de Avaliação:

Parte 1 trata de amplificadores operacionais, circuitos lineares, integradores, diferenciadores,
comparadores e geradores de funções.

Parte 2 trata de circuitos logarítmos e exponenciais, funções matemáticas e filtros ativos no
domínio tempo.

Parte 3 é a Prova de recuperação e abrange todos os ítens acima.

Existe documento semelhante tratando sobre introdução aos circuitos elétricos analógicos,
ministrado na disciplina de Introdução à Engenharia Elétrica, também dividido em 3 partes.

É uma pequena visão do que acontece em nossa universidade, classificada como a primeira
no Brasil e uma das 500 melhores universidades do mundo.

Os estudantes devem responder às perguntas escrevendo passo-a-passo a solução. Juntamente
com os testes, um gabarito feito à mão mostra o que é esperado nas respostas dos estudantes.
Cada prova é avaliada, extensivamente comentada e devolvida para o aluno uma semana mais
tarde.

Quando possível, eu coloquei algumas situações do mundo real em uma ou mais questões e
utilizei componentes com valores padronizados de modo que qualquer estudante pode
construir o circuito e vê-lo fazer alguma ação útil. A combinação de valores dos componentes
foi cuidadosamente escolhida para que o cálculo de cada etapa e a resposta final resultem em
números agradáveis, com poucos dígitos. Em muitas questões, a simulação do circuito
confirma os resultados.

Este é um documento de domínio público, então sinta-se livre para usar e modificar à
vontade. Como professor da UFRGS, estou feliz por divulgar estes conhecimentos.
Tiaraju Vasconcellos Wagner.

Palavras-chaves: Provas de Avaliação, Gabaritos da solução, Amplificadores
Operacionais, células analógicas, comparadores, geradores de sinais,
circuitos log/antilog, operações matemáticas, filtros ativos, Simlação
de Circuitos Elétricos, Circuitos Eletrônicos Analógicos.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































