
Exercícios ANAC 
1 – Definir Amplificador Operacional e quais suas aplicações.
 
2- Quais são as principais características de um Amplificador Operacional ideal?
 
3 – O que é tensão de offset de saída? 
 
4 – Quais são os modos de operação de um Amp. Op? Faça um desenho de cada um deles.
 
5 – Um amplificador operacional que deve trabalhar como amplificador de pequenos sinais deve trabalhar com 
realimentação positiva, negativa ou em malha aberta? Por quê?
 
6 – Calcule o valor da tensão de saída para o amplificador abaixo.

 

7 – No exercício 6, se colocássemos um Multimetro para medir a d.d.p. entre a entrada inversora e a entrada não

inversora, qual seria o valor medido e por quê?

8 – No exercício 6, determine o valor de RF para que a tensão na saída seja de 

9 – No circuito a seguir, calcule a tensão de saída considerando que Vi = 350mVp.

10 – Analisando o circuito da questão anterior, determine Rf de forma que Vo seja igual a 5,25Vp.

  

Exercícios ANAC – Análise de Circuitos 
Definir Amplificador Operacional e quais suas aplicações. 

Quais são as principais características de um Amplificador Operacional ideal? 

 

Quais são os modos de operação de um Amp. Op? Faça um desenho de cada um deles.

Um amplificador operacional que deve trabalhar como amplificador de pequenos sinais deve trabalhar com 
realimentação positiva, negativa ou em malha aberta? Por quê? 

Calcule o valor da tensão de saída para o amplificador abaixo. 

 

No exercício 6, se colocássemos um Multimetro para medir a d.d.p. entre a entrada inversora e a entrada não

inversora, qual seria o valor medido e por quê? 

ne o valor de RF para que a tensão na saída seja de -6V. 

No circuito a seguir, calcule a tensão de saída considerando que Vi = 350mVp. 

 

 

 

 

 

 

Analisando o circuito da questão anterior, determine Rf de forma que Vo seja igual a 5,25Vp.

Quais são os modos de operação de um Amp. Op? Faça um desenho de cada um deles. 

Um amplificador operacional que deve trabalhar como amplificador de pequenos sinais deve trabalhar com 

No exercício 6, se colocássemos um Multimetro para medir a d.d.p. entre a entrada inversora e a entrada não-

Analisando o circuito da questão anterior, determine Rf de forma que Vo seja igual a 5,25Vp. 



11 – Analise o circuito abaixo, retirado do site eletronica24h.com.br:

Informe: 

a) Nome do circuito; 

b) Tensão e Corrente sobre a carga RL nas seguintes condições (considerar que a chave é 0 quando está pra cima e 

1 quando está pressionada pra baixo): 

Chave 1 Chave 2 VRL IRL

0 0   

0 1   

1 0   

1 1   

 

 

  

se o circuito abaixo, retirado do site eletronica24h.com.br: 

b) Tensão e Corrente sobre a carga RL nas seguintes condições (considerar que a chave é 0 quando está pra cima e 
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b) Tensão e Corrente sobre a carga RL nas seguintes condições (considerar que a chave é 0 quando está pra cima e 



Respostas: 
1- Um amplificador operacional é um Circuito Integrado que amplifica a diferença de tensão entre suas duas 
entradas. Pode funcionar como amplificador de sinais, mixador de sinais (somador), subtrator de sinais, 
comparador de tensão, oscilador, filtro, gerador de sinais, etc. Por isso, é um dos CIs mais versáteis, pois pode 
abarcar um imenso número de aplicações.  
 
2 – Um Amp.Op. ideal possui idealmente as seguintes características: 
Impedância/Resistência de Entrada (Zi) infinito. Isso significa que qualquer sinal inserido na entrada não sofrerá 

nenhuma distorção ou perda, uma vez que o amplificador operacional não irá exigir corrente do mesmo (lembre-se 

que uma impedância de entrada baixa irá distorcer o sinal, ele ficará menor e com uma forma diferenciada. Quanto 

mais alta a impedância de entrada, menos isso ocorre). 
Impedância/Resistência de saída (Zo) igual a zero. Isso significa que a saída do Amp.Op ideal não possui nenhuma 

resistência, podendo drenar correntes infinitas. Claro que quanto mais baixa a impedância de saída de um Amp.Op. 

for, mais corrente ele poderá drenar em sua saída, entretanto, não existe Amp.Op. com resistência igual a zero. A 

maioria dos Amp.Op possui resistência de entrada entre 10 e 100 Ohm, o que são consideradores valores 

relativamente baixos, embora se o circuito exigir muita corrente, transistores devem ser acoplados na saída para 

permitir tais correntes. 
Ganho de tensão em malha aberta (Av) infinito. Isso significa que, em malha aberta, um Amp.Op. ideal teria um 

ganho infinito, ou seja, para qualquer mais mínima diferença de potencial entre suas entradas, a saída 

automaticamente irá saturar negativamente ou positivamente. Na realidade, isso não ocorre, o ganho de tensão em 

malha aberta é muito alto, mas não é infinito, chegando a casa das centenas de milhares de vezes. Isso faz com que, 

caso a d.d.p. entre as entradas for muito baixa (menor que a casa dos 10uV), o Amp.Op não irá saturar. 
Resposta de freqüência infinita. Como nós já comprovamos, um Amp.Op. pode responder perfeitamente ao sinal da 

entrada até determinada freqüência. A partir de uma freqüência especifica, que varia de acordo com o ganho 

configurado, o Amp.Op. não mais reproduz na saída o sinal com o ganho determinado, mas menor. Um Amp.Op. 

ideal tem uma resposta de freqüência infinita, o que significa que ele conseguirá amplificar qualquer sinal de 

qualquer ganho e qualquer freqüência sem nenhuma perda ou distorção. 

Insensibilidade a variações de temperatura: No Amp.Op. ideal, a temperatura ambiente não influência no 

funcionamento do circuito. Na prática, ela tem uma pequena influência. 

Balanceamento perfeito (Tensão de offset = 0). As duas entradas, inversora e não-inversora, estão perfeitamente 

balanceadas e não seria necessário realizar o ajuste de Offset. Se jogarmos o mesmo sinal em ambas as entradas, a 

saída ficará zerada, pois não haveria d.d.p. entre eles. Na prática, vemos que isso não acontece e devemos fazer o 

ajuste de offset caso estejamos trabalhando com tensões muito pequenas (na ordem de poucos uV) ou se não 

estivermos trabalhando com fonte simétrica naqueles amplificadores operacionais que exigem (exemplo, o LM741). 

Slew Rate infinito. Assim que uma das entradas fica maior que a outra, a saída imediatamente satura. Nos amp.op. 

reais, o sinal leva algum tempo para sair da saturação positiva e ir até a saturação negativa, e vice-versa. Esse tempo 

é muito pequeno, medido na ordem de Volts por uS, mas ainda assim se o Slew Rate for alto, o circuito irá operar de 

maneira mais lenta. 

 
3 – A tensão de offset de saída é uma tensão indesejada que acontece por causa dos desbalanceamento do 
transistores internos do amplificador operacional. Essa tensão de offset ocorre quando inserimos o mesmo 
potência nas duas entradas do Amp.Op. e a saída não fica zerada, mas adquire um valor de tensão. Essa é a tensão 
de offset. Para zerá-la, basta fazer o ajuste de offset, ligando um potenciômetro,  geralmente de 10K, nos 
respectivos pinos do Amp.Op. e o cursor do potenciômetro (terminal do meio) na alimentação negativa (ou em 
Amp.Op. que não precisam de fontes simétricas, em GND). 
 
  



4 – São eles: Malha aberta ou sem realimentação; Malha fechada com realimentação positiva; Malha fechada com 
realimentação negativa. 

 

 

5 – Deve trabalhar com realimentação negativa, pois nesse caso tem-se controle do ganho e o circuito é estável. 

Na realimentação positiva o circuito tende à saturação, uma vez que o sinal de saída é realimentado na entrada 

não-inversora do circuito, aumentando ainda mais a d.d.p. entre as duas entradas do Amp.Op. e conduzindo-o à 

tensão máxima de saída. Como malha aberta, o ganho é fixo e dado pelo fabricante, portanto, não se tem 

controle algum sobre ele. Além do mais, 2 amplificadores operacionais do mesmo modelo e fabricados pelo 

mesmo fabricante podem ter pequenas diferenças no ganho em malha aberta. Portanto, sempre que um 

amplificador operacional estiver trabalhando como amplificador ele deve trabalhar como malha fechada com 

realimentação negativa. A única aplicação realmente útil onde os Amp.Op. são utilizados em Malha Aberta é 

como comparadores de tensão. 

6 – Temos aqui um amplificador inversor. O ganho do amplificador é Avf = -Rf/R1, logo, o ganho é de 10. Portanto, 

o sinal de saída será 10x maior que o da entrada. Vo = Vi x Avf. Portanto, Vo = -4,8V. 

7 –  O valor medido seria zero. Em circuitos com realimentação negativa, SEMPRE não haverá D.D.P. entre as duas 

entradas. É o famoso curto-circuito virtual. As duas entradas estarão sempre com o mesmo potencial, como se 

estivessem em curto, mas como não estão, é chamado curto-circuito virtual. 

8 – Vo = -6V. Se Vi = 480mV, o ganho terá de ser Avf = -6/480m = -12,5. 

Para que tenhamos um ganho de 12,5, tem-se que Avf = -Rf/R1 -> -12,5 = -RF/3k3 -> -12,5 x 3k3(-1) = -RF(-1) -> 

RF = 12,5 x 3k3 -> RF = 41k25 Ohms. 

Não é difícil é só pensar um pouco e ter raciocínio lógico que todo técnico DEVE ter. Basta entender o que está 

acontecendo e o que está sendo pedido. 

9 – O ganho do circuito é Avf = (28k / 3k5) + 1, pois é um amplificador não-inversor. Assim, temos que o ganho é 

de 9. Assim, o sinal de saída será 9x maior que o da entrada (Vo = 9Vi). 

Vi = 350mV. Vo = Avf x Vi .Portanto, Vo = 9 x 350mV. Portanto, a tensão de saída será de 3,15V. 

 

10 - Para que a saída seja de 5,25Vp, o ganho deve ser de: Avf = 5,25V/350mV -> Avf = 15. Portanto, agora que 

sabemos qual deve ser o ganho para que a saída atinja 5,25Vp tendo-se 350mVp na entrada. Portanto, basta 

calcularmos RF.  

Sabemos que a fórmula do ganho para o amplificador não-inversor é de Avf = (Rf/Ri)+1. Sabemos o ganho, 

sabemos Ri, logo, só temos de isolar e calcular Rf. 

15 = (Rf/3k5)+1. Gente, não preciso nem falar, primeiro temos de passar a soma para o outro lado da equação, 

certo? 

15 – 1 = RF/3k5 -> 14 = RF/3k5 -> RF = 14 x 3k5 -> RF = 49KOhm. 

 



11 – a) Circuito somador (mixador) inversor. 

b) A tensão de saída do circuito somador inversor é dada pela forma: 

Vo = -RF x (R1/VR1 +  R2/VR2) 

Portanto, os resultados da tabela deverão ser: 

Chave 1 Chave 2 VRL IRL 

0 0 -4V -4mA 

0 1 0V 0 

1 0 0V 0 

1 1 4V 4mA 

 

 

 

 

 

 


