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Configuração da mão esquerda e da 
direita número 42, com os polegares 
e os indicadores encostados, na 
altura do tórax. Em seguida, desce o 
dedo indicador da mão direita 
encostando no polegar, e depois 
repete o movimento com a mão 
esquerda 
 

 

 
 
 
 

Configuração da mão direita número 37, palma para 
baixo, dedos indicador e polegar encostando no dorso da 
mão esquerda configurada em 67, palma para baixo. Em 
seguida, configuração da mão direita número 03 e 
configuração da mão esquerda número 78, com o dedo 
anelar encostando na mão direita 

 

 

 

 

 

Configuração da mão direita número 37, palma para 

baixo, dedos indicador e polegar encostando no dorso da 

mão esquerda configurada em 67, palma para baixo. Em 

seguida, configuração da mão direita em C, e 

configuração da mão esquerda número 78, com os dedos 

médios e anelar encostando embaixo da mão direita 

 

 

 

 

Configuração da mão direita número 37, palma para 
baixo, dedos indicador e polegar encostando no dorso da 
mão esquerda configurada em 67, palma para baixo. Em 
seguida, configuração da mão direita número 30, e 
configuração da mão esquerda número 78, com os dedos 
médios, anelar e indicador encostando no antebraço da 
mão direita 

2.Base comum 

3.Coletor comum 

1.Associação de triângulo – estrela 

4.Emissor comum 
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Configuração da mão direita e 

esquerda número 12, mão em C, 

palmas voltadas para fora. Em 

seguida, faz o movimento de abrir e 

abaixar as mãos. Após, configura a 

mão direita número 67, palma para 

baixo e mão esquerda configuração 

número 49, palma voltada para a 

direita, com o dedo indicador 

encostando na palma da mão 

direita. Depois, abre a mão direita 

em configuração número 05 e 

afasta a mão esquerda em 

movimento retilíneo para a 

esquerda. Por fim, configura a mão 

direita em A e depois em C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuração da mão direita número 78, dedos voltados 

para baixo e mão esquerda na configuração número 49, 

realizando um movimento para cima e para baixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuração da mão direita número 58, palma para 
baixo, com os dedos médios e polegar entrelaçados na 
mão esquerda, configurada em C, com a palma para cima. 
Logo depois, configura a mão direita número 37, palma 
virada para baixo, encostando os dedos indicadores e 
polegar no dorso da mão esquerda configurada em 67, 

5.Análise AC para pequenos sinais de amplificador 

7.Associação de resistores 

6.Aplicação de transistor bipolar como chave 
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palma para baixo. 
Configuração da mão direita número 78, dedos voltados 

para baixo e mão esquerda na configuração número 67, 

palma voltada para baixo. Logo em seguida, configuração 

da mão direita número 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuração da mão direita 

número 58, palma para baixo, 

encostando no dorso da mão 

esquerda em configuração número 

67, palma para baixo. Logo após, 

configura a mão direita em C e 

depois em I. 

 

 

 

 

 

 

Configuração da mão direita 

número 68, na altura do rosto. Logo 

depois, configuração da mão direita 

número 05. Após, configura a mão 

direita dependendo da classe de 

operação: em AB, B ou C. 

 

8.Beta do transistor 

10.Classes de operação do transistor bipolar 

9.Circuito Integrado 
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Configuração da mão direita número 37, encostando os 
dedos indicadores e polegares na palma da mão 
esquerda, configurada no número 01, palma paralela ao 
corpo. Logo em seguida, configura a mão direita em S, M 
e em D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuração da mão direita número 
42, com o dedo indicador 
encostando na mão esquerda, 
configurada em número 69, e 
realizando um movimento retilíneo 
em paralelo ao corpo para baixo. 
Logo depois, configura a mão direita 
em L e a mão esquerda em 
configuração número 54, palma 
para baixo, realizando o movimento 
de abrir e fechar. 

 

 

Configuração da mão direita número 48, palma 
virada para a esquerda, encostando os dedos no 
dedo indicador da mão esquerda em configuração 
número 01. Logo em seguida, configuração da mão 
direita número 03, palma para baixo, encostando a 
lateral do indicador na palma da mão esquerda 
configurada no número 01 

 

 

13.Data sheet 

11.Componentes SMD 

12.Corte e saturação 
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Configuração da mão direita número 10, 
encostando as laterais dos dedos indicadores e 
polegares na palma da mão esquerda em 
configuração número 01, realizando um movimento 
retilíneo para a esquerda. Logo em seguida, 
configuração da mão direita número 03, palma para 
baixo, encostando a lateral do dedo indicador, na 
palma da mão esquerda em configuração número 
01, e realizar um movimento de abaixar. 

 
 

 

 

Configuração da mão direita número 2, dedos para 
frente e palma para a esquerda. Configuração da 
mão esquerda número 24, palma virada para o 
tronco, dedo indicador apontado para a direita, na 
frente da mão direita. Logo em seguida, 
configuração da mão número 15, configuração da 
mão esquerda número 65, palma para o tronco, 
dedo mindinho para a direita. Realizar um 
movimento retilíneo com a mão direita “puxando” 
para o lado direito 

 

 

 

 
 
Configuração da mão direita número 2, dedos para 
frente e palma para a esquerda. Configuração da 
mão esquerda número 24, palma virada para o 
tronco, dedo indicador apontado para a direita, na 
frente da mão direita. Logo em seguida, 
configuração da mão número 32, dedos 
indicadores e médios encostando na palma da mão 
esquerda, configuração número 02, palma virada 
para a direita. 

 

14.Dissipador de calor 

15.Divisor de corrente 

16.Divisor de tensão 
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Configuração da mão direita número 
24, palma para baixo, dedos 
indicadores e médios encostando 
na mão esquerda em configuração 
número 69. Em seguida, 
configuração da mão direita número 
68, dedo polegar para baixo, 
encostando no dorso da mão 
esquerda na configuração 69 e 
palma para baixo. Realizar o 
movimento de rotação com o 
polegar. Depois, mantém a 
configuração da mão esquerda e 
configura a mão direita número 38, 
e abre e fecha os dedos. 

 
 

 

Configuração da mão direita número 03 e configuração da mão esquerda 

número 66, palma virada para o tronco, dedo mindinho para a direita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Configuração da mão direita em C, e configuração da mão esquerda 
número 66, palma virada para o tronco, dedo mindinho para a direita.7 

 

 

17.Fonte simétrica 

18.IB Corrente de 

base 

19.IC = Corrente de coletor 
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Configuração da mão direita em E, e configuração da mão esquerda 
número 66, palma virada para o tronco, dedo mindinho para a direita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Configuração da mão direita 65, palma para o tronco e na diagonal, 

configuração da mão esquerda, palma para baixo 69. Realizar o movimento 

de rotação com as duas mãos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuração da mão direita em L e 

configuração da mão esquerda 

número 01, encostando a mão 

direita na esquerda. Em seguida, 

realiza os sinais de R e depois F 

com a mão direita. 

 

 

 

 

 

 

Configuração da mão direita e esquerda número 
12, fazendo movimento de abrir e abaixar. Em 
seguida, configuração da mão direita número 49, 
palma para baixo, e configuração da mão esquerda 
número 24, e realizar o movimento circular 

 

22.Leis de Kirchhoff 

20.IE = Corrente de emissor 

21.Impedância elétrica 

23.Método de Maxwell 
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Configuração da mão direita e esquerda número 

12, fazendo movimento de abrir e abaixar. Em 

seguida, configuração da mão direita e esquerda 

número 14, uma palma virada para outra e realizar 

um movimento sinuoso com os dedos. Depois 

configuração da mão direita e da mão esquerda 

número 69, com a palma da mão direita virada para 

a esquerda e a palma da mão esquerda virada para 

a direita, com a mão direita em cima da esquerda. 

Logo após, configuração da mão direita número 22, 

movimento retilíneo para cima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuração da mão direita número 
78, dedos para baixo, encostando 
no dorso da mão esquerda 
configuração da mão número 69, 
palma para baixo, voltada para a 
direita. Depois, configuração da 
mão direita número 77, palma 
voltada para cima, e configuração 
da mão esquerda número 49, fazer 
um movimento semicircular com a 
mão direita por cima da esquerda. 
Após isso, mantem a configuração 
da mão esquerda e configura a mão 
direita no número 54 

 

 

 

Configuração da mão direita número 77, palma voltada 
para cima, e configuração da mão esquerda número 49, 
fazer um movimento semicircular com a mão direita por 
cima da esquerda. Após isso, mantem a configuração da 
mão esquerda e configura a mão direita no número 54 

 

 

24.Parâmetros híbridos 

26.Polarizar 

25.Polarização de transistor bipolar 
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Configuração da mão direita número 34, com o dedo médio e o polegar 

encostando na mão esquerda em configuração número 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuração da mão direita número 18, com os 
dedos indicadores e polegares encostando no 
dedo indicador da mão esquerda em configuração 
número 53. Logo em seguida configuração da 
mão direita e da mão esquerda número 54,palmas 
voltadas para o tronco, com os dedos indicares e 
médios unidos na frente do tronco. 

 

 

 

 

 

 

Configuração da mão direita e 
esquerda número 14, uma palma 
virada para outra e realizar um 
movimento sinuoso com os dedos. 
Depois configuração da mão direita 
e da mão esquerda número 69, com 
a palma da mão direita virada para 
a esquerda e a palma da mão 
esquerda virada para a direita, com 
a mão direita em cima da esquerda. 
Logo após, configuração da mão 
direita número 20. 

 

 

27.Ponte de Wheatstone 

29.Resistencia Equivalente de Thevenin 

28.Ponte retificadora 
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Configuração da mão direita e esquerda 
número 14, uma palma virada para 
outra e realizar um movimento sinuoso 
com os dedos. Depois configuração da 
mão direita e da mão esquerda número 
69, com a palma da mão direita virada 
para a esquerda e a palma da mão 
esquerda virada para a direita, com a 
mão direita em cima da esquerda. Logo 
após, configuração da mão direita em 
N. 

 

 
 

 

 

 

 
Configuração da mão direita número 65, palma virada para 
a esquerda, com o dedo mindinho encostando no dorso da 
mão esquerda em configuração número 60, palma voltada 
para o tronco, dedos voltados para direita. Depois, mantem 
a configuração da mão esquerda e configura a mão direita 
em R 

 

 

 

 

 

 
Configuração da mão direita número 54, com os dedos 
indicadores e médios encostando no dorso da mão 
esquerda em configuração número 60. Logo depois, 
mantem a configuração da mão esquerda e configura a 
mão direita em R, em cima do dedo indicador da mão 
esquerda. 

 

 

 

Configuração da mão direita número 

20. Logo depois, mão em J e depois 

em B 

30.Resistencia Equivalente Norton 

32.Teorema de Thevenin 

33.TJB = Transistor de junção bipolar 

31.Teorema de Norton 
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Configuração da mão direita e esquerda número 78, palmas voltadas para 

o tronco, dedos indicadores e anelares direitos encostando nos dedos 

indicadores e médios esquerdos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Configuração da 
mão direita número 
49, palma para baixo 
e configuração da 
mão esquerda 
número 78, palma 
voltada para o tronco 
e dedos voltados 
para a direita, e 
encontrar o dedo 
anelar da mão 

esquerda com o indicador da direita e abaixar. Depois, sinalizar as letras N,P e N 
 
 
 

 

 

 

 

 

Configuração da mão direita número 49, palma para baixo, 

posicionada acima da mão esquerda e configuração da 

mão esquerda número 78, palma voltada para o tronco e 

dedos voltados para a direita. Abaixar e encontrar o 

indicador da mão direita com o indicador da mão esquerda. 

Depois, sinalizar as letras P,N e P. 

 

34.Transistor Darlington 

35.Transistor NPN 

36.Transistor PNP 
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Sinalizar a letra V, a letra B e a E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinalizar a letra V, a letra C e a B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sinalizar a letra V, a letra C e a C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

37.VBE 

38.VCB 

39.VCC 
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Sinalizar a letra V, a letra C e a E 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Sinalizar a letra V, a letra R e a B 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Sinalizar a letra V, a letra R e a C 

 

 

40.VCE 

41.VRB 

42.VRC 
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Configuração da mão direita número 69, palma voltada 
para a esquerda, sobre mão esquerda configurada em 69 
também, com a palma voltada para a direita. Em seguida 
configura a mão direita no número 61, palma voltada para 
o tronco, com os dedos indicador e mindinho esticados, 
encostando no dedo indicador da mão esquerda. 

 
 
 
 

 
 

 
Configuração da mão direita número 
69, em seguida, configura a mão 
direita no número 78, palma voltada 
para o tronco, dedos voltados para 
a esquerda e com os dedos 
indicador, médio e anelar esticados. 
Encostando o dedo médio na 
metade do dedo indicador da mão 
esquerda. Depois configura a mão 
direita em 43, com a palma voltada 
para fora, e com os dedos indicador 
e polegar esticados, encostando no 
dedo indicador da mão esquerda. 

 

 
 

 

 

Configuração da mão direita número 22, mão em R, em 

seguida, configura a mão direta e a esquerda em 12, 

palmas voltadas para a frente, com os dedos polegares 

encostados. 

Seguidamente, configura a mão direita em C e depois em 

L. 

 
 
 
 
 
 
 
 

43. AMPLIFICADOR SOMADOR 

44. AMPLIFICADOR SUBTRATOR 

45. ANÁLISE DE CIRCUITOS R, L e C EM CORRENTE ALTERNADA 
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Configuração da mão direita número 49, palma voltada para o tronco, 
dedos voltados para a esquerda e com o dedo indicador esticado, 
encostando na mão esquerda configurada em 28, com a palma voltada 
para baixo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Configuração da mão direita número 

43, palma voltada para baixo, com 

os dedos indicador e polegar 

esticados, encostando na mão 

esquerda, em configuração de mão 

número 69, palma voltada para 

baixo e dedos para a esquerda. Em 

seguida, configura a mão em C, 

depois em A. Seguidamente 

configura a mão direita em C, na 

altura do busto e a mão esquerda 

em A, palma voltada para baixo, 

dedos voltados para a esquerda, na 

altura do tronco. 

 
 

Configuração da mão direita número 

03, mão em B, palma para baixo. 

Tocar o dedo do indicador na mão 

esquerda configurada em 23, mão 

em L. Em seguida, eleva a mão 

direita na altura do peito. 

Seguidamente, configura a mão 

direita em 03, mão em B, palma 

para baixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. ÁNALISE NODAL 

47. CAPACITÂNCIA 

48. CIRCUITO RC OPERANDO COM ONDA QUADRADA 



23 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Configuração da mão direita e 
esquerda número 12, mão em C, 
palmas voltadas para fora, com os 
dedos polegares encostados. Em 
seguida, faz o movimento de abrir e 
abaixar as mãos. Logo após, 
configura a mão direita em L e 
depois em C. 

 
 
 
 

 
 

 

Configuração da mão direita número 49, palma voltada para baixo. Faz o 

movimento angular com a mão direita até encontrar a mão esquerda 

configurada em L 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

Configura a mão direita em C, M, O e S 

 

49. CIRCUITO RESSONANTE LC 

50. CIRCUITO RL OPERANDO COM ONDA QUADRADA 

51. CMOS 
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Configuração da mão direita número 68. Configuração da 
mão esquerda número 65, mão voltada para o tronco e 
dedos voltados para a esquerda, encostando o mindinho 
da mão esquerda no polegar da mão direita. Logo após, os 
separa realizando um movimento sinuoso. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Configuração da mão direita número 
15, na altura da barriga. 
Configuração da mão esquerda em 
66, palma voltada para o tronco, 
dedos voltados para a esquerda, 
com o dedo mindinho esticado. 
Afasta a mão direita da esquerda 
em movimento retilíneo. Vira o 
corpo para a esquerda, e mão 
configurada em 54, realizando 
movimento angular ao lado do 
tronco. 

 
 

 
 

 

 

 

Configuração da mão direita número 24, mão em L. 

Configuração da mão esquerda número 26, palma voltada 

para o tronco, e dedos para baixo, com os dedos indicador 

e o médio esticados encostando na mão direita. Em 

seguida, afasta a mão esquerda em movimento retilíneo. 

 

52. CORRENTE ALTERNADA 

53. CORRENTE CONTÍNUA 

54. DEFASAGEM 
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Configuração da mão direita número 03, mão em B, palma 
para baixo, encostando na mão esquerda em configuração 
número 71, palma voltada para baixo, mão para a direita. 
Em seguida, afasta a mão direita da esquerda em 
movimento sinuoso. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Configuração da mão direita número 
71, palma voltada para cima. 
Configuração da mão esquerda 
número 71, palma voltada para 
baixo. A mão direita sobre a mão 
esquerda. Em seguida, configura a 
mão direita em 15. Logo depois, 
configura a mão direita em 51, 
palma voltada para o tronco, na 
altura do peito. 

 

 

 
Configuração da mão direita número 03, palma em 
diagonal voltada para o corpo. Configuração da mão 
esquerda número 69. Mão direita sobre a mão esquerda. 
Em seguida, configura a mão direita em 54, na altura do 
peito, palma voltada para dentro e produzir um movimento 
de rotação 

 

55. DIAGRAMA FASIONAL 

56. DISPLAY 7 SEGMENTOS 

57. ENTRADA INVERSOR 
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Configuração da mão direita número 
03, palma em diagonal voltada para 
o corpo. Configuração da mão 
esquerda número 69. Mão direita 
sobre a mão esquerda. Logo em 
seguida, configura a mão direita em 
49, na altura do peito, em 
movimento de não. Logo após, 
configura a mão direita em 54, na 
altura do peito, palma voltada para 
dentro e fazer movimento de 
rotação 

 
 
 

 
 

Configuração da mão direita número 18, palma voltada 
para o lado esquerdo e com os dedos indicador e polegar 
esticados e com as pontas juntas. Encosta-los na metade 
do dedo do dedo indicador da mão esquerda. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Configuração da mão direita número 

19, palma voltada para fora, na 

altura do peito, mão em F. Configura 

a mão direita em 71, mão em E. 

Logo em seguida, configura a mão 

direita em 20, mão em T. 

 

58. ENTRADA NÃO INVERSOR 

59. EQUAÇÃO DE SHOCKLEY 

60. FET 
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Configuração da mão direita número 15, palma para cima. 
Configuração da mão esquerda número 03. Mão direita 
sobre a mão esquerda. Em seguida, cobre a mão direita 
com a esquerda. Logo após, configura a mão direita em 
68, na direção do ouvido. E depois configura a mão direita 
em 05, na altura da cabeça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Configuração da mão direita número 15, palma para cima. 
Configuração da mão esquerda número 03. Mão direita 
sobre a mão esquerda. Em seguida, cobre a mão direita 
com a esquerda. Logo após, configura a mão direita em 
03, mão em B. Depois configura a mão direita em 55 e 
produz um movimento circular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

61. FILTRO ATIVO 

62. FILTRO BUTTERWORTH 
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Configuração da mão direita número 
15, palma para cima. Configuração 
da mão esquerda número 03. Mão 
direita sobre a mão esquerda. Em 
seguida, cobre a mão direita com a 
esquerda. Logo após, configura a 
mão direita em 54, dedos voltados 
para baixo, depois configura a mão 
esquerda em 69, encostando os 
dedos indicador e médio da mão 
direito no dorso da mão esquerda. 
Depois configura a mão direita em 
C, e logo depois em R. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

Configuração da mão direita número 19, palma voltada 

para baixo, e produz um movimento circular e configura a 

mão esquerda em L. Logo após, configura a mão direita 

em V. 

 

 

 

 

 

 

Configuração da mão direita número 49, palma voltada 

para o tronco, encostando o dedo indicador na mão 

esquerda configurada em L. Logo em seguida, configura a 

mão direita em 55, palma voltada para o tronco, 

produzindo um movimento retilíneo ate a altura do peito. 

63.FILTRO PASSIVO 

65. FORMA POLAR 

64. FONTE REGULÁVEL PARA DC 
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Configuração da mão direita número 

15, colocá-la sobre a mão esquerda 

configurada em 69, palma voltada 

para baixo. Em seguida, configura a 

mão direita em 07. Logo após, 

configura a mão direita em 69, 

palma voltada pra baixo. 

 

 

 

 

 

Configuração da mão direita número 78, palma voltada 

para o tronco, dedos para a direita. Configuração da mão 

esquerda número 78, palma voltada para o tronco, dedos 

para a esquerda, encostando os dedos médios da mão 

direita e esquerda. Logo em seguida, configura a mão 

direita em 49, palma voltada para o tronco, dedos para a 

esquerda e a mão esquerda em 49, palma voltada para o 

tronco, dedos para a direita, encostando os dedos 

indicadores da mão esquerda e da mão direita. 

 

 

 

  

 

 

Configuração da mão direita número 

07, palma voltada para cima, 

movimento retilíneo para cima. 

Configuração da mão esquerda 

número 24, palma voltada para 

baixo. Logo em seguida, configura a 

mão direita em 06, palma voltada 

para cima, na altura do peito. 

Depois, configura a mão direita em 

54. 

 

66. FOTOTRANSISTOR 

67. GERADOR DE EQUIVALENTE 

68. GERADOR DE TENSÃO 
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Configuração da mão direita número 

07, palma voltada para cima, 

movimento retilíneo para cima. 

Configuração da mão esquerda 

número 24, palma voltada para 

baixo. Logo em seguida, configura a 

mão direita em 06, palma voltada 

para cima, na altura do peito. 

Depois, configura a mão direita em 

21, palma voltada para o peito e 

dedos para baixo. 

 

 

 

Configuração da mão direita número 24, mão em L. Configuração da mão 

esquerda número 31, palma da mão voltada para o tronco e dedos para a direita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuração da mão direita número 54, palma voltada para o tronco, dedos para 

a esquerda, encostando o dedo indicador e o dedo médio no meio do dedo 

indicador da mão esquerda configurada em 49, voltada para a esquerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuração da mão direita número 78, 

palma voltada para o tronco, dedos 

voltados para a esquerda e com os dedos 

indicador, médio e anelar esticados. 

Encostando o dedo médio na metade do 

dedo indicador da mão esquerda. 

69. GERADOR EQUIVALENTE NORTON 

71. JFET 

72. MOSFET DE DEPLEÇÃO MATERIAL 

70. INDUTÂNCIA 
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Configuração da mão direita número 78, palma voltada para o tronco, dedos 

para a direita, encostando o dedo médio no dedo indicador da mão esquerda 

configurada em 49, palma voltada para a direita. 

 

  

 

 

 
 
 
 

Configuração da mão direita número 36, dedo médio sobre o indicador, e 

encostá-lo no polegar. Configuração da mão esquerda número 24, palma voltada 

para o peito, voltada para direita. Encostar o polegar da mão direita no dedo 

indicador da mão esquerda. 

 
 

 
 
 

 

Configuração da mão direita número 49, palma para baixo. 
Configuração da mão esquerda número 49, palma para 
baixo, paralelo a mão direita. Dedo indicador da mão 
direita embaixo do dedo indicador da mão esquerda. 
Realizar movimento circular e parar dedo indicador em 
cima do dedo indicador da mão esquerda. 

 
 

 
 

 

 

Configuração da mão direita número 49, 
palma para baixo. Configuração da mão 
esquerda número 49, palma para baixo, 
paralelo a mão direita. Dedo indicador da 
mão direita embaixo do dedo indicador da 
mão esquerda. Realizar movimento circular 
e parar dedo indicador em cima do dedo 
indicador da mão esquerda. Logo em 
seguida, configura a mão esquerda em 02 
e encosta o dedo indicador da mão direita 
na mão esquerda. 

73. MOSFET 

74. NUMEROS COMPLEXOS 

75. REALIMENTAÇÃO 

76. REALIMENTAÇÃO NEGATIVA 
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Configuração da mão direita número 

49, palma para baixo, encostando o 

dedo indicador na região entre o 

indicador e o polegar da mão 

esquerda em configuração 24, mão 

em L. Logo em seguida, realizar um 

movimento traçando essa região até 

o começo do polegar. 

 
 
 

 
 
Configuração da mão direita número 04, 
palma voltada para o tronco, dedos 
voltados para a esquerda. Configuração da 
mão esquerda número 04, palma voltada 
para o tronco, dedos voltados para a direita. 
Entrelaça os dedos e logo em seguida, 
configura a mão direita número 21, palma 
voltada para o tronco, dedos para baixo e 
configura a mão esquerda número 55, 
palma voltada para o tronco, dedos 
voltados para a direita. 

 
 

 
 

 

Configuração da mão direita número 69. Configuração da 

mão esquerda número 49. Encostar o dedo indicador da 

mão esquerda na mão direita. Logo em seguida os separa. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Configuração da mão direita número 03, mão em B, palma 

voltada para o tronco, dedos para a esquerda. 

Configuração da mão esquerda número 54, mão em V. 

Mão em frente ao tronco. Dedo médio da mão direita 

encostando na mão esquerda. Logo em seguida, afasta a 

mão direita para frente em um movimento retilíneo. 

 

79. SENOR SENOIDAL 

77. REATÂNCIA 

78. REGIÃO DE DEPLEÇÃO 

80. TENSÃO DE DISPARO 
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Configuração da mão direita número 03, mão em B, palma voltada para o tronco, 
dedos para a esquerda. Configuração da mão esquerda número 54, mão em V. 
Mão em frente ao tronco. Mãos afastadas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Configuração da mão direita número 

03, mão em B, palma para baixo, 

dedos para a esquerda, mão em 

paralelo ao corpo. Configuração da 

mão esquerda número 01, palma 

para baixo, dedos para a direita, 

mão em paralelo ao corpo. Afastar a 

mão esquerda da direita, ate a altura 

do peito, em um movimento 

retilíneo. Logo em seguida, 

configuração da mão direita número 

68, dedo polegar para baixo e 

configuração da mão esquerda 

número 68, dedo polegar para cima. 

Contornar o dedo polegar esquerdo 

com o dedo polegar direito em 

movimento de rotação. Após, 

configuração da mão direita número 

69, palma para a esquerda e 

configuração da mão esquerda 

número 69, palma voltada para o 

tronco. 

 

Configuração da mão direita e 

esquerda número 12, mão em C, 

palmas voltadas para fora, com os 

dedos polegares encostados. Em 

seguida, faz o movimento de abrir e 

abaixar as mãos. Após, 

configuração da mão direita em 69 e 

a posiciona em cima da mão 

esquerda em configuração número 

69, realizando um movimento 

angular. Depois, eleva a mão direita 

até a altura do peito. 

82. TEOREMA DA MÁXIMA TRANSFERÊNCIA POTÊNCIA 

81. TENSÃO DE REFERÊNCIA 

83. TEOREMA DE SUPERPOSIÇÃO 
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Configuração da mão direita número 78, dedos para 
baixo, encostando no dorso da mão esquerda 
configuração da mão número 69, palma para baixo, 
voltada para a direita. Em seguida, configura a mão 
direita número 21, na altura do peito. 

84. TRANSISTOR UNIPOLAR 
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