
Lista de Exercı́cios 8
Metais e semicondutores

Exercı́cios Sugeridos (12/11/2009) A numeração corresponde ao Livro Texto.

43.20 O sódio é um metal monovalente com densidade 0,971 g/cm3 e peso atômico de 23,0 g/mol.
Usar estas informações para calcular (a) a densidade de portadores de carga, (b) a energia de
Fermi e (c) a velocidade de Fermi.

43.21 Calcular a energia de um estado eletrônico na banda de condução, na prata, a 800 K, sabendo
que a probabilidade de se encontrar um elétron neste estado é 0,95. Admitir que a energia de
Fermi da prata seja 5,48 eV nesta temperatura.

43.22 Mostrar que a energia cinética média de um elétron de condução num metal a 0 K é dada por

Emed = 3
5EF .

Sugestão: Em geral, a energia cinética média é dada por Emed =
1
N

∫
Ef(E)g(E)dE, onde

N é o número de partı́culas, e f(E) é a distribuição de Fermi-Dirac e g(E) = CE1/2, com
C = (2m)3/2V/2π2~3, é densidade de estados no modelo de elétrons livres.

43.27 A partir do espectro ótico de absorção de um certo semicondutor, sabe-se que o maior compri-
mento de onda da radiação absorvida é 1,85 µm. Calcular a lacuna de energia deste semicon-
dutor.

43.29 A maior parte da radiação solar tem o comprimento de onda
menor que 10−6 m. Qual a lacuna de energia que um mate-
rial de célula solar deveria ter para absorver esta radiação?
O silı́cio seria um material apropriado? (Veja na Tabela ao
lado as lacunas de energia em alguns semicondutores.)

Eg(eV)
Cristal 0 K 300 K

Si 1,17 1,14
Ge 0,744 0,67
InP 1,42 1,35
GaP 2,32 2,26
GaAs 1,52 1,43
CdS 2,582 2,42
CdTe 1,607 1,45
ZnO 3,436 3,2
ZnS 3,91 3,6
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B42.18 A largura da banda de energia proibida entre a banda de valência e a banda de condução do
diamante é igual a 5,47 eV. a) Qual é o comprimento de onda máximo de um fóton capaz de
excitar um elétron do topo da banda de valência até a banda de condução? Em qual região
do espectro eletromagnético esse fóton se situa? b) Por que o diamante puro é transparente e
não tem cor? c) Muitas pedras de diamante exibem uma coloração amarela. Explique como as
impurezas no diamante podem produzir essa cor.

B42.21 Calcule a densidade de estados g(E) para o modelo de elétrons livres de um metal com EF =
7,0 eV e V = 1,0 cm3. Expresse sua resposta em unidades de estados por elétron-volt.

B42.28 A largura da banda proibida entre a banda de valência e a banda de condução do germânio
puro é 0,67 eV. A energia de Fermi está no meio da banda proibida. a) Para temperaturas de
250 K, 300 K e 350 K, calcule a probabilidade f(E) de ocupação de um estado na parte inferior
da banda de condução. b) Para cada temperatura indicada no ı́tem (a) calcule a probabilidade
de um estado no topo da banda de valência estar vazio.

B42.29 A largura da banda proibida entre a banda de valência e a banda de condução do germânio é
0,67 eV. A dopagem com o arsênio fornece nı́veis doadores no interior dessa banda a 0,01 eV
abaixo da parte inferior da banda de condução. Para uma temperatura de 300 K, existe uma
probabilidade de 4,4×10−4 de que um elétron ocupe um estado na parte inferior da banda de
condução. Nesse caso, onde se encontra o nı́vel da energia de Fermi em relação à banda de
condução?

B42.53 Considere um sistema de N elétrons livres no interior de um volume V . Mesmo no zero ab-
soluto, tal sistema exerce uma pressão sobre suas vizinhanças por causa do movimento dos
elétrons. Para calcular essa pressão, imagine que o volume cresça de uma pequena quantidade
dV . O trabalho realizado pelos elétrons sobre suas vizinhanças é igual a pdV , o que significa
que a energia total dos elétrons Etot deverá variar de uma quantidade dEtot = −pdV . Logo,
p = −dEtot/dV . a) Mostre que a pressão do elétrons no zero absoluto é

p =
32/3π4/3~2

5m

(
N

V

)5/3

.

b) Calcule essa pressão para o cobre, que possui uma concentração de elétrons livres igual a
8,45×1028 m−3. Expresse seu resultado em pascals e em atmosferas. c) A pressão que você
encontrou no ı́tem (b) é extremamente elevada. Por que então os elétrons em uma placa de
cobre simplesmente não explodem e saem do metal?
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