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Questão 1
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Iniciado em sábado, 8 Out 2016, 20:31

Estado Finalizada

Concluída em sábado, 8 Out 2016, 20:34

Tempo empregado 3 minutos 26 segundos

Notas 14,00/14,00

Avaliar 10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Associe a lista de materiais abaixo aos valores
de constante dietétrica listados, cada valor
corresponde a um material (ou seja, não há dois
valores iguais de constante dielétrica).

H20 a 20oC
80,1

Ar (não é argônio)
1,000589

Polietileno (PE)
2,25

NaCl (sal de cozinha)
3 a 15

Zirconato Titanato de
Chumbo (PZT)

500 a 6000

A resposta correta é: H20 a 20oC – 80,1, Ar (não
é argônio) – 1,000589, Polietileno (PE) – 2,25,
NaCl (sal de cozinha) – 3 a 15, Zirconato Titanato
de Chumbo (PZT) – 500 a 6000.
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Questão 2
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Ferroeletricidade é o nome dado à propriedade
que alguns materiais apresentam de possuirem
uma polarização elétrica espontânea a baixas
temperaturas. É correto dizer que a
ferroeletricidade está associada:

à Piezoeletricidade
Verdadeiro

à transição vítrea da sílica
Falso

à Piroeletricidade
Verdadeiro

ao Ferromagnetismo
Falso

à anisotropia das
propriedades ópticas

Verdadeiro

A resposta correta é: à Piezoeletricidade –
Verdadeiro, à transição vítrea da sílica – Falso, à
Piroeletricidade – Verdadeiro, ao
Ferromagnetismo – Falso, à anisotropia das
propriedades ópticas – Verdadeiro.



Questão 3
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Zirconato Titanato de Chumbo, Pb(Zr Ti )O  é
o nome dado a compostos formados pela
solução sólida de Zirconato de Chumbo (que é
um antiferroelétrico) em Titanato de Chumbo
(que é um ferroelétrico). É o mais importante
material ferroelétrico técnico e é usado
frequentemente próximo à composição dada
por x=0,52 (fronteira morfotrópica, onde as
fases ferroelétricas e antiferroelétricas se
encontram). Associe a aplicação listada abaixo à
propriedade característica do material,
responsável pela mesma. 

Sensores de posição
em microscópios de
força atômica, AFM, e
outros dispositivos de
mecânica 韈�na

Piezoeletricidade

Capacitores
cerâmicos

Ferroeletricidade

Sensores de
infravermelho em
câmaras
termográ韈�cas

Piroeletricidade

Memórias RAM
Ferroeletricidade

Transdutores de
ultrasom

Piezoeletricidade

A resposta correta é: Sensores de posição em
microscópios de força atômica, AFM, e outros
dispositivos de mecânica 韈�na –
Piezoeletricidade, Capacitores cerâmicos –
Ferroeletricidade, Sensores de infravermelho
em câmaras termográ韈�cas – Piroeletricidade,
Memórias RAM – Ferroeletricidade,
Transdutores de ultrasom – Piezoeletricidade.

x 1-x 4



Questão 4
Correto

Atingiu 6,00 de

6,00

Na microeletrônica o termo "low-k dielectrics"
designa a tecnologia que vem sendo
desenvolvida com o objetivo de permitir a
redução de escala dos dispositivos
semicondutores. O isolante usual da
microeletrônica é o dióxido de silício (SiO2) que

possui constante dielétrica  típica de

3,9. Com a contínua redução da escala dos

dispositivos a distância

entre os polos condutores vem se reduzindo o

que aumenta  a capacitância local,

promovendo perdas por correntes parasitias
em função da elevada frequencia de
chaveamento (vulgo, frequencia do clock). A
solução para permitir a contínua redução de
escala está em produzir isolantes que possuam 

baixa  contante dielétrica em

relação ao SiO2, mas que ainda possam ser
integrados ao microcircuito. Uma das
tecnologica atualmente em uso (nas linhas da
Intel de 95nm, 65nm e 45nm) envolve a
dopagem do dióxido de silício com carbono,
com o nome comercial Black Diamond, o que
permite reduzir a constante dielétrica para 

3,0 . Um avanço sobre esta

tecnologia está em induzir a formação de poros
no óxido dopado, pois a constante dielétrica do

material contido nestes poror é menor

 que a do material de base.



Questão 5
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Questão 6
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Calcule a capacitância de um capacitor de filme
de polipropileno recoberto por filme de alumínio. O
capacitor é fabricado com dois filmes de
polipropileno cuja constante dielétrica é igual a
2,2, sua espessura é de 4 μm, diâmetro externo
do capacitor é 30mm, diâmetro interno de 9mm,
largura d e cada filme de 37,5mm, com borda livre
de 2mm, e número de voltas de 1080. Lembrese:
O capacitor é composto de dois filmes contínuos.

Dado: ε  = 8,85x10   F/m

Escolha uma:

a. 11,4 nF

b. 41,4 nF

c. 22,8 μF

d. 11,4 μF 

e. 22,8 mF

A resposta correta é: 11,4 μF.

Quando um campo elétrico E = 5x10  V/m é
aplicado sobre um material que está
posicionado entre as placas de um capacitor de
placas paralelas, a polarização que surge no
material é P = 1,0x10 C/m . Calcule os valores
do deslocamento dielétrico (D) e da constante
dielétrica ( ε ) do material.

(Dado: ε  = 8,85x10  F/m)

Escolha uma:

a. 32 e 1,4*10-5 C/m2

b. 2,2 e 1,0*10-6 C/m2

c. 9,0 e 1,4*10-6 C/m2

d. 3,2 e 1,4*10-6 C/m2 

e. 64 e 1,4*10-5 C/m2

A resposta correta é: 3,2 e 1,4*10-6 C/m2.

0
12

4

-6 2

 r

0
-12



Questão 7
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Indique a a韈�rmativa correta:

Escolha uma:

a. O PVC possui constante dielétrica
maior que o PE, pois este último sempre
possui temperatura de transição vítrea
maior que o PVC.

b. Não há outra a韈�rmativa correta

c. O aquecimento de um polímero acima
da temperatura de transição vítrea gera
cadeias mais rígidas, causando a
diminuição da constante dielétrica.

d. O PVC possui constante dielétrica
menor que o PE, pois este último possui
dipolos permanentes mais intensos.

e. Nos polímeros, a variação da
temperatura de transição vítrea provoca
uma forte dependência da constante
dielétrica com a freqüência. 

A resposta correta é: Nos polímeros, a variação
da temperatura de transição vítrea provoca uma
forte dependência da constante dielétrica com a
freqüência..
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Questão 8
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Questão 9
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Indique a a韈�rmativa correta

Escolha uma:

a. O mecanismo orientacional de
polarização elétrica só acontece nos
sólidos.

b. A constante dielétrica do material
sujeito a um campo elétrico alternado
não varia com o aumento da freqüência.

c. Não há outra a韈�rmativa correta

d. A constante dielétrica do material
sujeito a um campo elétrico alternado
diminui com o aumento da freqüência. 

e. Um dos mecanismos de polarização
dos materiais dielétricos está associado
ao raio médio da nuvem eletrônica.

A resposta correta é: A constante dielétrica do
material sujeito a um campo elétrico alternado
diminui com o aumento da freqüência..

Estime o valor mínimo da rigidez dielétrica de
um capacitor de PP, sabendo que sua espessura
é de 4 μm, diâmetro externo de 30mm,
diâmetro interno de 9mm, e tensão máxima de
uso de 250V.

Escolha uma:

a. 13,5 V/mm2

b. 2 MV/m2

c. 6,2 kV/mm

d. 62 MV/m2

e. 62 MV/m 

A resposta correta é: 62 MV/m.
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