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Prediais.  

 
 RELAÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA ESCRITA: 

1) Análise de circuitos em corrente contínua e alternada: Aplicações de análise de 

malhas, nós e teoremas de rede: desenvolvimento teórico e exemplos; 

2) Equações de Maxwell: desenvolvimento teórico e exemplos; 

3) Dimensionamento de circuitos de alimentação de aparelhos domésticos; 

dimensionamento dos circuitos de distribuição predial; dimensionamento dos 

circuitos de iluminação predial: desenvolvimento teórico e exemplos de projeto; 

4) Motor de indução trifásico: determinação do circuito equivalente, características 

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

5) Amplificadores operacionais: desenvolvimento teórico, principais aplicações, 

exemplos; 

6) Circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados; 

7) Fundamentos de máquinas síncronas: motores e geradores; 

8) Compensação de fator de potência em circuitos monofásicos e trifásicos: 

desenvolvimento teórico e exemplo de projeto em uma instalação industrial; 

9) Circuitos lógicos combinacionais e sequenciais: desenvolvimento teórico e 

exemplos; 

10) Motores de corrente contínua. 
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RELAÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA DIDÁTICA: 

1) Análise de circuitos em corrente contínua e alternada: Aplicações de análise de 

malhas, nós e teoremas de rede: desenvolvimento teórico e exemplos; 

2) Equações de Maxwell: desenvolvimento teórico e exemplos; 

3) Dimensionamento de circuitos de alimentação de aparelhos domésticos; 

dimensionamento dos circuitos de distribuição predial; dimensionamento dos 

circuitos de iluminação predial: desenvolvimento teórico e exemplos de projeto; 

4) Motor de indução trifásico: determinação do circuito equivalente, características 

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

5) Amplificadores operacionais: desenvolvimento teórico, principais aplicações, 

exemplos; 

6) Circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados; 

7) Fundamentos de máquinas síncronas: motores e geradores; 

8) Compensação de fator de potência em circuitos monofásicos e trifásicos: 

desenvolvimento teórico e exemplo de projeto em uma instalação industrial; 

9) Circuitos lógicos combinacionais e sequenciais: desenvolvimento teórico e 

exemplos; 

10) Motores de corrente contínua. 

 


