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Questão 1
Correto

Atingiu 6,00 de

6,00

Questão 2
Correto

Atingiu 5,00 de

5,00

Questão 3
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Iniciado em quarta, 9 Nov 2016, 07:42

Estado Finalizada

Concluída em quarta, 9 Nov 2016, 07:46

Tempo empregado 3 minutos 59 segundos

Notas 17,00/17,00

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

O silício é um material cerâmico  de uso corrente na indústria microeletrônica.

O silicio possui estrutura cristalina cúbica complexa  e é utilizado

usualmente com pureza elevada  a partir da redução do óxido de silício com

carbono e posterior puri�cação. Na fabricação de dispositivos semicondutores, como

circuitos integrados, por exemplo, o silício é usado como um monocristal .

As propriedades características do silício advém primariamente de sua 

estrutura eletrônica , principalmente devido à possibilidade de se manipular

sua condutividade por meio de dopagem , o que permite a

fabricação de dispositivos semicondutores. 

A tecnologia MOS em uso nos dias atuais envolve materiais em diversas instâncias. 

A redução  objetivado da distância entre fonte e dreno, responsável 

pelo aumento  da integração (ou seja, da quantidade de transistores por área

de bolacha) requer desenvolvimentos na tecnologia de litogra�a, que envolve as

propriedades ópticas  do meio, bem como o desenvolvimento de novas

resinas poliméricas  fotosensíveis (fotoresistes). Há também o requisito de se

manipular a constante dielétrica dos óxidos isolantes  desenvolvendo

materiais com constante dielétrica maior ou menor que a do óxido de silício, dependendo
da aplicação. 

Calcular a condutividade elétrica do silício dopado com 10  átomos/cm  de boro a
temperatura ambiente.

Escolha uma:

a. 3,2 S/m

b. 64 S/cm

c. 3,2 Ω/cm

d. 32 S/cm

e. 3,2 S/cm 

A resposta correta é: 3,2 S/cm.
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Questão 4
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Questão 5
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Leia o texto reproduzido (e traduzido) da página do centro de pesquisa da IBM em
Almaden (EUA) sobre o desenvolvimento de materiais com baixo k para a tecnologia
MOS, e depois assinale a alternativa correta. 
"Consequentemente, materiais contendo organosilicatos Si-CH  foram desenvolvidos
(k=2,7-3,0) e estão em uso na tecnologia corrente de 90nm. A presença dos grupos metila,
apesar de essencial para a redução da constante dielétrica e para hidrofobia, reduz a
densidade, o módulo (de rigidez), dureza e energia de fratura (tenacidade à fratura)".  
 

Escolha uma:

a. O texto impica que os materiais desenvolvidos possuem propriedades
mecânicas reduzidas, mas que estas não afetam o desempenho do
componentes pois o essencial é reduzir a constate dielétrica (k).

b. O texto não tem relação com a indústria microeletrônica, pois o objetivo lá
sempre é aumentar a constante dielétrica do óxido isolante e não reduzir,
como está implícito

c. O texto implica que, apesar da perda de propriedades mecânicas, estes
materiais são ideais pois são usados na tecnologia de 90nm

d. O texto implica que os materiais desenvolvidos ainda não são ideais 

e. O texto implica que a presença dos grupos metila reduz a tenacidade à
fratura, mas aumenta a resistência do �lme isolante

A resposta correta é: O texto implica que os materiais desenvolvidos ainda não são ideais.

Identi�que o conceito incorreto, na lista abaixo.

Escolha uma:

a. Num semicondutor extrínseco, o número de portadores majoritários
depende basicamente da dopagem.

b. Um semicondutor do tipo n é um material semicondutor dopado com
elementos doadores de elétrons e, portanto, carregado negativamente. 

c. Um semicondutor extrínseco do tipo p é obtido pela introdução de
impurezas trivalentes.

d. Num semicondutor extrínseco do tipo p, o aumento da temperatura
provoca a ionização de alguns elétrons que saltam da banda de valência para a
banda de condução, criando seus portadores minoritários.

e. Um semicondutor extrínseco do tipo n é obtido pela introdução de
impurezas pentavalentes.

A resposta correta é: Um semicondutor do tipo n é um material semicondutor dopado
com elementos doadores de elétrons e, portanto, carregado negativamente..
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Questão 6
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Um diodo de silício cujo lado p está dopado com 10  átomos aceitadores de
elétrons/cm3, terá quantos portadores majoritários e quantos portadores minoritários,
se operar a 60o C.

Escolha uma:

a. Respectivamente 10E16 eletrons e 4.10E6 lacunas por cm3.

b. d. Respectivamente 10E16 lacunas e 2.10E-5 elétrons por cm3.

c. Respectivamente 10E16 lacunas e 4.10E6 elétrons por cm3. 

d. Respectivamente 10E16 eletrons e 2.10E-5 lacunas por cm3.

e. d. Respectivamente 10E17 lacunas e 2.10E-5 elétrons por cm3.

A resposta correta é: Respectivamente 10E16 lacunas e 4.10E6 elétrons por cm3..
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Questão 7
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Questão 8
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Identi�que a a�rmação incorreta:

Escolha uma:

a. As espécies oxidantes, O2 e H2O devem atravessar a camada de óxido para
reagir com o silício.

b. o óxido de silício pode ser obtido pela oxidação térmica via úmida ou seca.

c. A velocidade de oxidação dependerá de qual é a etapa mais lenta dentre as
etapas transporte do oxigênio na atmosfera, difusão do oxigênio através do
óxido e reação na interface.

d. O processo de oxidação térmica gera um óxido que segue a orientação
cristalina do substrato, ou seja, epitaxial. 

e. As características importantes do óxido no MOS são a alta rigidez dielétrica,
sua constante dielétrica, e excelente adesão.

A resposta correta é: O processo de oxidação térmica gera um óxido que segue a
orientação cristalina do substrato, ou seja, epitaxial..

Calcule a tensão de barreira de um diodo de germânio de área 2 mm , dopagem do lado
p com 10  átomos de B por cm , dopagem do lado n com 5.10  átomos de fósforo por
cm , operando a temperatura de 100 C.

Escolha uma:

a. 0,9V

b. 0,66V

c. 1,3V

d. 0,17V 

e. 9V

A resposta correta é: 0,17V.
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