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Exercícios  

 

1) Qual o nome dado ao sinal audível complexo diferente, produzido pela 
combinação de duas frequências sinusoidais diversas? 

 

2) Para obtermos vantagens das técnicas digitais quando lidamos com 
entradas e saídas analógicas, temos alguns passos a serem seguidos, 
cite dois. 
 

3) Quais são os elementos que compõe a comunicação? 
 

4) Como é desenvolvida a linguagem verbal? 
 

5) Como são chamadas as ondas que viajam ao longo da superfície da terra 
e qual a faixa de frequências? 
 

6) Por que as torres e antenas de TV e FM são instaladas nos topos de 
montanhas e prédios? 
 

7) Por que em uma estação transmissora de rádio AM às 18:00hs o operador 
deve reduzir pela metade a potência transmitida? Explique com as 
próprias palavras. 
 

8) Descreva as características de um analisador de espectro analógico. 
 

9) E no analisador de espectro digital, como é caracterizado? 
 

10) Como é conhecida a relação entre duas potências? 
 

11) Explique o que vem a ser SNR. 
 

12) Qual medida em dB não depende da impedância? 
 

13) Um transmissor FM com potência de 1000W é ligado em um sistema 
irradiante de com ganho de 6dB, qual a ERP apresentada por esse 
sistema? 

 

14) Qual a impedância padrão usada em sistemas de telecomunicações? 
 

15) Observe as figuras abaixo. Calcule os ganhos. 
 

a)                                         b)                                      



16) A conversão de sinais para transmissão consiste em modificar o sinal 
modulante para que apresente as seguintes características: 

 

17) Para uma antena plano terra com ganho unitário, qual o tamanho das 
hastes para a frequência de 106,7MHz? 

 

18) Explique o que acontece nesse “Ajuste Simultâneo” referente a figura 
abaixo. 

 

 

 

19) Quais as principais características do sistema de modulação em AM-
SSB? 

 

20) Qual o máximo desvio de frequência da portadora em FM e a frequência 
máxima do sinal modulante? 

 

21) No Brasil, qual o valor usado do pré-ênfase e de-ênfase? 
 

22) No circuito abaixo, quais os componentes determinam a frequência de 
operação do transmissor? 

 

 


