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Titulo da sequência: Fundamentos científicos dos semicondutores e sua interferência no 

desenvolvimento tecnológico. 

 

Público alvo: 4º ano do ensino médio integrado em automação industrial 

 

Objetivos: 

 Desenvolver atividades didático-pedagógicas utilizando diferentes metodologias  sobre 

aspectos dos semicondutores que permitam aos estudantes relacionar ciência, 

tecnologia e sociedade. 

 Compreender as características físicas e químicas dos semicondutores, bem como sua 

influencia na sociedade. 

 Entender que as pesquisas em ciências naturais não possuem caráter neutro. 

 Aprender a se posicionar de forma crítica e ética frente aos avanços tecnológicos. 

 

Competências: 

 Compreender as ciências como construções humanas, relacionando o 

desenvolvimento científico ao longo da história com a transformação da sociedade.  

 Compreender o papel das ciências naturais e das tecnologias a elas associadas, nos 

processos de produção e no desenvolvimento econômico e social contemporâneo.  

 Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em 

diferentes contextos relevantes para sua vida pessoal.  

 Associar alterações ambientais à processos produtivos e sociais, e instrumentos ou 

ações científico-tecnológicos à degradação e preservação do ambiente. 

 Apropriar-se de conhecimentos da física, química e biologia para compreender o 

mundo natural e para interpretar, avaliar e planejar intervenções científico-

tecnológicas no mundo contemporâneo.  

 

Desenvolvimento: Inicialmente se aplica um questionário diagnóstico, para conhecer o perfil e 

os interesses dos alunos, este é utilizado como parâmetro para a produção da sequência, 

sendo assim, a sequência didática está estruturada em quatro atividades práticas programadas 

para aulas duplas de 45 ou 50 min, totalizando 90 ou 100 min para cada atividade, finalizando 

com um aplicativo em forma de quizz.  

  



 

 Primeira terá como finalidade relacionar os semicondutores com a estrutura atômica 

da matéria e conhecimentos relativos à área de Química.  

 

 Segunda abordará aspectos relativos à condutividade de corrente dos materiais e 

questões relativas à Física dos semicondutores. 

 

 Terceira será sobre descarte dos aparelhos eletrônicos, visando sua constituição e o 

descarte responsável, aspectos relacionados à Biologia. 

 

 Quarta será pautada na utilização de dispositivos semicondutores na área da saúde, e, 

portanto, também relacionada com aspectos da Biologia. 

 

Como fechamento da sequência didática foi escolhido um jogo interativo, pois 

aproxima a realidade vivenciada dos alunos aos conteúdos escolares, estimulando a 

aprendizagem e adaptando o processo educativo a condições e realidade dos educandos. 

O jogo desenvolvido para esta pesquisa é um aplicativo para dispositivos móveis, na 

forma que quizz. Este contém 50 questões de múltipla escolha, abordando o tema 

semicondutor na perspectiva da física, química e biologia, ou seja, contemplando as ciências 

naturais. Após a resposta do aluno, aparecer na tela a explicação da questão, podendo ser uma 

imagem, um esquema, uma explanação, etc. 

 

Avaliação: 

A avaliação deve ser  continuada, sendo realizada em todas as aulas, levando em conta 

a interação dos alunos com as aulas e atividades propostas. 

 

Estrutura da Sequencia Didática: 

Nas próximas páginas serão apresentadas todas as etapas da sequencia didática 

proposta, com a seguinte organização:  

1) Questionário diagnóstico,  

2) Conteúdo teórico abordados em cada aula, com apresentação de slides; 

3) Roteiro para o desenvolvimento das atividades práticas com os respectivos 

questionários; 

4) Avaliação final (incluindo link para o jogo) 
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Questionário Diagnóstico 
 

Caracterização 

Qual sua idade?____________________________________________________________________________ 
 

Quanto tempo por dia, aproximadamente, você utiliza seu smartphone?_______________________________ 

Quanto tempo por dia, aproximadamente, você faz uso de um computador? ___________________________ 
 

Qual seu nível de interesse por equipamentos eletrônicos, sendo “0” nenhum interesse e “5” muito interesse? 

(  )0  (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 
 

Em seu curso, você lembra ter estudado o tema “Semicondutores” em alguma disciplina? (        ) Não 

(        ) Sim. Qual disciplina(s)? _________________________________________________________________ 

      O que foi abordado? _______________________________________________________________ 

                    ________________________________________________________________________________ 
 

Conteúdos Específicos 

O que são semicondutores?      (      ) Não sei 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Quais são os elementos semicondutores mais comuns?   (      ) Não sei 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Que características, em termos de estrutura atômica, os semicondutores possuem em comum? (      ) Não sei 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Qual a configuração molecular dos elementos semicondutores, quando estes se apresentam no estado sólido? 

Essa estrutura implica em alguma característica do semicondutor? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

O que são bandas de energia? Como são formadas?    (      ) Não sei 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

O que é dopagem?       (      ) Não sei 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Em que dispositivos estão presentes materiais semicondutores? (      ) Não sei 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Cite exemplos de equipamentos em que estão presentes dispositivos semicondutores.  (      ) Não sei 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Como deve ser feito o descarte de materiais semicondutores?   (      ) Não sei 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Que riscos os semicondutores oferecem à saúde ou ao meio-ambiente? (      ) Não sei 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 



 

Aula 1- Semicondutores 

Estrutura atômica 

O que são? 

 São sólidos com propriedades de condução elétrica intermediárias entre aquelas 

inerentes aos isolantes e aos condutores; 

 São capazes de mudar sua condição de isolante para condutores com grande 

facilidade; 

 Seu controle da condutividade pode ser feito através de variações de luz, temperatura, 

etc.  

 

Onde encontramos? 

 

Dispositivos                Equipamentos    

  

 

 

 

 

 

 

 

PixaBay 

Banco de Imagens Free 

 

Elementos semicondutores 

  

 Elementos tetravalentes – Possibilidade de se ligar a 4 outros átomos. 

 Os materiais semicondutores mais utilizados são o Silício e o Germânio 

 Semicondutores mais simples são constituídos de átomos de um único elemento 

químico com quatro elétrons na camada de valência (tetravalentes) 



 

 

 

 

Geometria Molecular 

 

 Na busca pela configuração espacial mais estável, conforme teoria da repulsão dos 

pares eletrônicos, Si e Ge se organizam na geometria tetraédrica  

 

 

Propriedades dos semicondutores 

 

 Muitas propriedades dos sólidos como condutividade elétrica, condutividade térmica, 

transparência (ou opacidade) à luz, entre outras, estão relacionadas à configuração 

espacial dos átomos, ou seja, à organização da estrutura cristalina. 



 

 

 

Sólidos Cristalinos 

 

 

 

 

 

Estrutura Cristalina Cúbica de Face Centrada (CFC) 

Rede cristalina 

Materiais semicondutores Estrutura Cristalina Cúbica de Face 

Centrada (CFC) 

 



 

 

 



 

Aula 2-  Condutividade nos Semicondutores 

 

Estruturas Cristalinas 

 Os sólidos se organizam em estruturas moleculares 

 

 
 

 A forma de organização dessas estruturas define propriedades dos materiais: como?  

 

Energia nos Átomos 

 

 Os elétrons, nos átomos, ocupam 

níveis específicos de energia (não 

pode ser qualquer valor):  

camadas (K, L...)  

subníveis (s, p...)  

 

 

 O último nível de energia 

preenchido é chamado de 

valência  

 

 



 

Interação entre Átomos 

 

 Quando os átomos se aproximam esses níveis de energia se modificam; para cada 

interação surgem níveis com energia ligeiramente diferentes  

 

 

 

Bandas de Energia 

 Num sólido existem muitos átomos e a interação dos níveis gera bandas  

 

Bandas e Gaps 

 

 A última banda preenchida por elétrons (a 0K) é a banda de valência e a primeira vazia 

a banda de condução  

 Entre os níveis existem região proibidas chamadas gaps  



 

 

 
Condutores, Isolantes e Semicondutores 

 

http://relle.ufsc.br/moodle/pluginfile.php/3152/mod_resource/content/2/caderno%20didatic

o.pdf 

Corrente Elétrica 

 Corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas em um meio  

 É a quantidade de carga que atravessa a área de um material em uma unidade de 

tempo  

 A condução da corrente é realizada por PORTADORES de corrente  

 Esses portadores podem ter carga positiva ou negativa  



 

Corrente nos Condutores  

 

 Os principais portadores de corrente dos condutores (metais) são os elétrons, que se 
encontram na banda de condução na temperatura ambiente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.alfaconnection.pro.br/fisica/eletricidade/corrente-e-resistencia-
eletrica/corrente-eletrica/ 
 

 

Semicondutores  
 

 
 
 Quando um elétron sai da banda de valência e vai para a banda de condução 

(excitação) surgem dois portadores de corrente: o elétron na banda de 
condução e a lacuna (ou buraco) na banda de valência  

 

 
Corrente nos Semicondutores  
 
 Na temperatura ambiente haverá poucos portadores de corrente (elétrons e 

buracos) e a resistência do semicondutor é muito alta  
 Podem-se criar portadores com o aumento da temperatura, com a incidência 

de luz...  
 



 

 
 
Dopagem  
 
 Outra forma de alterar a condutividade é criar portadores pelo processo de 

dopagem  
 A dopagem é a inserção de impurezas no semicondutor  

 
 
Semicondutor Dopado  
 
 Os dopantes criam níveis de energia adicionais no gap do semicondutor e 

facilitam a excitação dos portadores, mesmo em temperatura ambiente  
 

 



 

 
Dispositivos  
 
 São construídos a partir da junção de semicondutores tipo p e tipo n  

 
 

 
 



 

Aula 3- Lixo Eletrônico 

Definição 

“Lixo eletrônico é o nome dado aos resíduos da rápida obsolescência de equipamentos 

eletrônicos, que incluem computadores e eletrodomésticos, entre outros dispositivos. Tais 

resíduos, descartados em lixões, constituem se num sério risco para o meio ambiente, pois 

possuem em sua composição metais pesados altamente tóxicos, como mercúrio, cádmio, 

berílio e chumbo. Em contato com o solo estes metais contaminam o lençol freático e, se 

queimados, poluem o ar além de prejudicar a saúde dos catadores que sobrevivem da venda 

de materiais coletados em lixões.” (GUERIN, 2008, p. 1,  in NATUME, 2011). 

Principais tipos de lixo eletrônico 

 

Equipamentos Eletrônicos 

 A fabricação de equipamentos eletrônicos, nos quais os semicondutores são as peças 

chave, inclui diversos elementos tóxicos, que podem oferecer risco à saúde de seus 

usuários. 

 E quando são descartados de maneira incorreta lançam ao meio ambiente, resíduos 

que podem contaminar água e solo e afetar a cadeia alimentar! 

 O cádmio é usado em baterias de níquel/cádmio e em células fotoelétricas, pode 

causar congestão pulmonar, angustia respiratória, pressão torácica e 

broncopneumonia. 

 O Silício, é inerte de forma que passa pelo sistema digestivo completamente intacto, 

mas a inalação do pó seco de silício pode causar pneumoconiose e silicose.  



 

 



 

Aula 4 – Aplicações na Medicina 

 

Com o avanço das ciências e da tecnologia, um campo beneficiado foi a medicina, nos 

dias atuais a medicina está intimamente ligada ao uso de aparelhos eletrônicos (Raio x, ultra-

som, aparelhos para tomografia, etc) todos eles com milhares de semicondutores (chips). 

Os transistores, unidades básicas de processamento de dados dos 

computadores; diodos; células solares; chips; e inúmeros outros dispositivos, sem os quais 

seria inviável a existência de aparelhos eletrônicos, são obtidos a partir de semicondutores. 

Aplicações Germânio 

Em quimioterapia. 

Óptica de infravermelhos: espectroscópios, sistemas de visão noturna e outros equipamentos.  

 

• Lentes, com alto índice de refração, de ângulo amplo e para microscópios.  

Foi usado enquanto germanato de bismuto no tipo de câmera gama utilizada nos anos 80, em 

medicina nuclear. 

Arseneto de gálio (GaAs) e o nitreto de gálio (GaN) utilizados em novas aplicações, como na 

laserterapia. 

 

Atualmente, lasers obtidos a partir do diodo de arseneto de gálio são aplicados como método 

terapêutico em pesquisas médicas para regeneração de nervos. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diodo


 

 

"A Biotecnologia não seria o que é, sem a indústria dos semicondutores. A própria 

indústria de microscopia eletrônica teve de ser desenvolvida não por causa da Biologia, mas 

por causa da indústria de semicondutores. Se hoje há uma indústria de microscopia eletrônica 

foi devido à necessidade da indústria de semicondutores" Edson Leite 

Radioterapia 

 

De acordo com Ferreti (2017), a aplicação de dosímetros semicondutores é viável, precisa e de 

grande importância para controle. 

* Dosímetricos termoluminescentes 

* Diodo para o controle de qualidade, na avaliação da dose a ser ministrada ao paciente. 

 

A nanomedicina consiste em usar nanopartículas, nanorobôs e outros elementos em escala 

nanométrica para curar, diagnosticar ou prevenir doenças. 

 

 

 



 

 

 
imagen: Steve Jurvetson. Fuente: Flickr. 
 

 

 

https://pixabay.com/pt/desfibrilador-desfibrilhadores-3406702/ 

 

 

 

 

 

 

Utilização de sensores retinianos que auxiliam 

na melhora da visão. 

 

Estimuladores cerebrais que 

combatem doenças degenerativas 

cerebrais 

 

Desfibriladores Cardíacos 

 Implantes Cocleares 
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Nomes:_______________________________________________________________________ 

 

Atividades 1 - Estrutura Cristalina dos Semicondutores Tradicionais 

Figura Auxiliar 

Com o auxílio das figuras a seguir e com o material fornecido (bolinhas de isopor, palitos de 

churrasco, canudinho) construa uma célula cristalina do Silício ou Germânio. 

 
 

 

Conteúdos Específicos 

O que são semicondutores? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Quais são os elementos semicondutores mais importantes? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Que características, em termos de estrutura atômica, os semicondutores possuem em 

comum? 

_____________________________________________________________________________ 

Qual a configuração molecular dos elementos semicondutores, quando estes se apresentam 

no estado sólido?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Essa estrutura interfere em alguma característica do semicondutor? Qual (is)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Gostou de realizar esta atividade? (     ) Muito     (       ) Um pouco      (       ) Não 

Críticas e/ou Sugestões: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Nomes:_______________________________________________________________________ 

 

Atividades 2 - Condutividade nos Semicondutores 

Procedimentos 

Abra o simulador Semicondutores, do PhET, disponível em: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/semiconductor 

 

Selecione um segmento. Observe como estão as bandas/níveis de energia e os portadores de 

corrente no semicondutor intrínseco (sem dopagem) em condições normais (temperatura 

ambiente, sem luz, sem dopagem...). 

 

Varie a tensão da fonte até 4V e depois até -4V. Observe o que ocorre com as bandas/níveis de 

energia, com os portadores de corrente e com a corrente do circuito. 

Adicione um dopante tipo p ao semicondutor (arraste o dopante até o quadrado rosa). 

Observe o que ocorre com as bandas/ níveis de energia e com os portadores de corrente no 

semicondutor. 

 

Varie (aumente e depois diminua) a tensão e verifique o que ocorre com as bandas/níveis de 

energia, com os portadores de corrente e com a corrente do circuito. 

Limpe o dopante positivo e adicione um dopante negativo ao semicondutor. Repita o 

procedimento anterior. 

 

Selecione a opção dois segmentos. Varie a tensão da fonte até 4V e depois até -4V. Observe o 

que ocorre com as bandas/níveis de energia, com os portadores de corrente e com a corrente 

do circuito. 

 

Com a tensão em 0V adicione um dopante positivo do lado esquerdo e um negativo do lado 

direito. Aumente a tensão lentamente e verifique o que ocorre com as bandas/níveis de 

energia, com os portadores de corrente e com a corrente do circuito. 

 

Com a tensão em 0V adicione um dopante positivo do lado esquerdo e um negativo do lado 

direito. Aumente a tensão lentamente e verifique o que ocorre com as bandas/níveis de 

energia, com os portadores de corrente e com a corrente do circuito. 

 

 

 



 

Questões 

1) O que são bandas de energia? Como se formam? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2) Qual a diferença entre condutores, isolantes e semicondutores, em termos de bandas de 

energia? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3) Um semicondutor intrínseco conduz em condições normais? Por quê? De que forma ele 

pode passar a conduzir? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4) De que forma a dopagem influencia na condutividade do semicondutor? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5) Aponte o que mais gostou e o que menos gostou nesta atividade. Deixe críticas e sugestões. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Atividades 3 – Descarte de Equipamentos Eletrônicos 

Composição da placa fornecida 

Componente Composição Problema Descarte correto 

      

    

    

    

 

De exemplos de problemas ambientais que podem ser causados pelo descarte incorreto do 

lixo eletrônico. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

De que forma os semicondutores podem causar danos à saúde? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

O que achou desta atividade? Deixe sugestões. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Atividades 4 – Aplicações de Semicondutores na Medicina 

Pesquise UMA técnica usada na medicina, que tenha emprego de 

semicondutores, faça um cartaz em tamanho A3. 
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Avaliação Final 

Para finalizar as atividades de semicondutores, baixe o aplicativo 

“conduzindo” na PlayStore e jogue o quiz. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catbit.quiz 

Após a realização de todas as atividades, responda este avaliação da 

sequência didática, para que a mesma possa ser aprimorada!  

Por favor, circule um número de acordo com o quanto você concorda ou discorda de cada afirmação 

abaixo. 

Afirmações Sua avaliação               Sugestões 
Com relação à satisfação geral das atividades. 
 

Discordo 
 

 
1 / 2 / 3 / 4 /5 

Concordo 

 
 

Com relação à linguagem e abordagem geral das 
atividades. 
 

Discordo 
 

 
1 / 2 / 3 / 4 /5 

Concordo 

 
 

As atividades práticas auxiliam na aprendizagem. 
 

Discordo 
 

 
1 / 2 / 3 / 4 /5 

Concordo 

 
 

As partes teóricas ajudam a entender o assunto. 
 

Discordo 
 

 
1 / 2 / 3 / 4 /5 

Concordo 

 
 

A sequência didática facilitou a compreensão do 
assunto. 
 

Discordo 
 

 
1 / 2 / 3 / 4 /5 

Concordo 

 
 

Os assuntos abordados foram 
interessantes/importantes se eu seguir carreira na 
área que estou estudando. 
 

Discordo 
 

 

1 / 2 / 3 / 4 /5 
Concordo 

 
 

Os assuntos abordados facilitaram o entendimento 
da ligação existente entre ciência, tecnologia e 
suas relações de influências na sociedade. 

Discordo 
 

 
1 / 2 / 3 / 4 /5 

Concordo 

 
 

O conteúdo do jogo (quiz) é relevante para os 
meus interesses. 
 

Discordo 
 

 
1 / 2 / 3 / 4 /5 

Concordo 

 
 

Foi fácil entender o jogo (quiz) e começar a utilizá-
lo como material de estudo. 

Discordo 
 

 
1 / 2 / 3 / 4 /5 

Concordo 

 
 

Estou satisfeito porque sei que terei oportunidades 
de utilizar na prática coisas que aprendi com a 
sequência de atividades. 

Discordo 
 

 
1 / 2 / 3 / 4 /5 

Concordo 

 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catbit.quiz

