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1) Análise de circuitos em corrente contínua e em corrente 

alternada:leis de kirchhoff, resistência em série e divisão de tensão, resistência 

em paralelo e divisão de corrente, amperímetros, voltímetros e ohmímetros; 

circuitos com fontes dependentes; análise nodal; análise de malhas; dualidade; 

superposição; teoremas de Thévenin e Norton; máxima transferência de potência; 

capacitores; energia armazenada em capacitores; capacitores em série e em paralelo; 

indutores; energia armazenada em indutores; indutores em série e em paralelo; 

regime permanente em corrente contínua; circuitos RC sem fontes; constantes de 

tempo; circuitos RL sem fontes; circuitos com dois elementos armazenadores; 

equações de segunda ordem; resposta natural; resposta forçada; circuito RLC série e 

paralelo; propriedades das senóides; excitações complexas; fasores; relações tensão-

corrente para fasores; impedância e admitância; circuitos fasoriais; diagramas 

fasoriais; potência média CA; valores eficazes; fator de potência; potência 

complexa; medição de potência; sistemas monofásicos a três fios; sistemas 

trifásicos; análise de circuitos trifásicos com carga equilibrada e desequilibrada; 

medida de potência em circuitos trifásicos. 

 

2) Eletricidade e magnetismo: cargas elétricas; condutores e isolantes; lei de 

Coulomb; quantização e conservação de cargas; campo elétrico; linhas de campo 

elétrico; campo elétrico produzido por uma carga pontual; campo elétrico produzido 

por um dipolo elétrico; campo elétrico produzido por uma linha de cargas; campo 

elétrico produzido por um disco carregado; carga pontual em um campo elétrico; um 

dipolo em um campo elétrico; fluxo de um campo elétrico; lei de Gauss; lei de 

Gauss x lei de Coulomb; condutor carregado; aplicação da lei de Gauss: simetria 

cilíndrica, planar e esférica; energia potencial elétrica; potencial elétrico; superfícies 

equipotenciais; cálculo do potencial a partir do campo; potencial produzido por uma 

carga pontual; potencial produzido por um grupo de cargas pontuais; potencial 

produzido por um dipolo elétrico; potencial produzido por uma distribuição 

contínua de cargas; cálculo do campo elétrico a partir do potencial; energia potencial 

elétrica de um sistema de cargas pontuais; potencial de um condutor carregado; 

capacitância; cálculo da capacitância; energia armazenada em um campo elétrico; 

capacitor com um dielétrico; dielétricos e a lei de gauss; corrente elétrica; densidade 

de corrente; resistência e resistividade; lei de ohm; semicondutores; 

supercondutores; campo magnético; o efeito hall; partícula carregada em movimento 

circular; força magnética em um fio percorrido por corrente; torque em uma espira 



percorrida por corrente; o momento magnético dipolar; cálculo do campo magnético 

produzido por uma corrente; força entre duas correntes paralelas; lei de Ampere; 

solenoides e toróides; bobina percorrida por corrente com um dipolo magnético; lei 

de indução de faraday; lei de lenz; indução e transferências de energia; campos 

elétricos induzidos; indutores e indudância; autoindução; energia armazenada em 

um campo magnético; densidade de energia em um campo magnético; indução 

mútua; equações de Maxwell. 

 

3) Eletrônica analógica e eletrônica digital:Semicondutores; diodos e 

aplicações; transistores e aplicações; amplificadores transistorizados; amplificador 

diferencial; amplificador operacional; circuitos realimentados;circuitos lineares e 

não-linearescom amplificadores operacionais;álgebra Booleana; simplificação 

lógica; portas lógicas; análise de lógica combinacional; funções de Lógica 

combinacional;lógica sequencial; funções de lógica sequencial; fundamentos 

demicrocontroladores.  

 

 

4) Máquinas elétricas e transformadores: O transformador ideal; 

determinação de circuitos equivalentes de transformadores; transformadores 

trifásicos; autotransformadores; fundamentos de máquinas síncronas: motores e 

alternadores; motor de indução: determinação do circuito equivalente, características 

principais, métodos de partida, parâmetros de placa, tipos de ligação, aplicações; 

fundamentos de motores C.C: circuito equivalente, características principais, 

classificações.  

 

5) Instalações elétricas prediais e industriais:dimensionamento de uma linha 

de alimentação de motores de indução industriais; proteção e comando de motores 

de indução industriais; dimensionamento dos circuitos de iluminação predial: 

dimensionamento pela potência mínima, método dos lúmens, método ponto a ponto; 

dimensionamento de circuitos de alimentação de aparelhos domésticos; 

dimensionamento dos circuitos de distribuição predial: cálculo da demanda predial; 

dimensionamento dos circuitos de segurança prediais; dimensionamento da entrada 

de energia e central de medições predial; esquemas de aterramento predial; 

dimensionamento de dispositivos de proteção; simbologia e diagramas unifilares do 

projeto elétrico predial;  
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