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1. Observa a banda desenhada ao lado e comenta-a sob o ponto de vista 

científico.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Observa as quatro ondas sonoras representadas na figura seguinte, que foram registadas numa escala 

temporal ao propagarem-se no mesmo meio material: 

Indica a onda correspondente ao… 

A. Som mais baixo _________________ 

B. Som mais grave __________________ 

C. Som alto e fraco ___________________ 

D. Som com menor frequência ______________ 

E. Som com maior período _________________ 

F. Som com maior amplitude _______________ 

G. Som com menor intensidade _____________ 

 

3. A Mafalda ouviu um trovão 7 segundo após ter visto o relâmpago. Determina 

a distância a que se encontra a trovoada, sabendo que a rapidez de propagação 

do som é de 340 m/s. 

 

 

 

4. A figura representa os gráficos de uma onda que se propaga no tempo e no espaço. No eixo dos y a escala é 

de 1 m. Determina as características da onda (comprimento de 

onda, frequência, amplitude, velocidade e período). 
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5. Classifica as seguintes frases como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) 

□ O som propaga-se com a mesma rapidez em qualquer meio material. 

□ As ondas sonoras são ondas longitudinais quando se propagam no ar. 

□ A propagação de uma onda faz-se com transporte de matéria e sem transporte de energia. 

□ As ondas mecânicas propagam-se num meio pela oscilação das partículas que o constituem. 

□ Uma onda longitudinal é originada por uma oscilação das partículas do meio quando a direção de 

vibração é perpendicular à direção de propagação. 

□ A frequência de uma onda é o tempo de uma oscilação completa. 

□ Quanto maior é a frequência de uma onda menor é o seu período. 

6. Para cada uma das situações seguintes, seleciona a opção mais correta: 

6.1. A rapidez de propagação do som é: 

□ Menor nos líquidos do que nos gases. 

□ Maior nos sólidos do que nos líquidos. 

□ Maior nos gases do que nos líquidos. 

□ Independente do meio em que se propaga. 

6.2. Uma onda com a frequência de 20 Hz efetua: 

□ 20 oscilações por minuto. 

□ 40 oscilações em dois segundos. 

□ 20 oscilações por hora. 

□ Nenhuma das opções anteriores está 

correta. 

 

 

 

6.3. O timbre permite distinguir sons com igual: 

□ Amplitude de onda e intensidade. 

□ Amplitude de onda e volume sonoro. 

□ Intensidade e altura. 

□ Nenhuma das opções anteriores está 

correta. 

6.4. Uma onda sonora de frequência 330 Hz tem de 

período: 

□ 1 s 

□ 330 s 

□ 0,003 s 

□ 115 s 

7. Considera que um músico coloca a vibrar uma corda da sua viola com uma 

frequência de 510 Hz. Esta vibração dá origem a uma onda sonora que se 

propaga no ar com a rapidez de 340 m/s. 

7.1. Indica que tipo de instrumento é uma viola e como é produzido o som neste 

tipo de instrumentos. 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

7.2. Determina o comprimento de onda associado à onda sonora referida. 
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8. É através do som que recebemos permanentemente uma grande quantidade de informação. 

8.1. O som é uma onda mecânica porque: 

□ Precisa de um meio material para se propagar. 

□ Se propaga no vazio. 

□ Se propaga à mesma velocidade em qualquer meio. 

□ É uma onda transversal. 

8.2. Um som que se propaga no ar é captado por um microfone ligado a um computador no qual está instalado 

um programa de gravação e edição de sons. 

Na figura reproduz-se o sinal elétrico (visualizado no ecrã do computador) que apresenta as mesmas 

características da onda sonora produzida. A escala horizontal representa o tempo em milissegundos (ms). 

O período da onda sonora é:  

□ 0,5 ms  

□ 0,8 ms  

□ 1,2 ms  

□ 3,2 ms 

8.3. Um som será tanto mais: 

□ Alto quanto maior for a amplitude da onda sonora. 

□ Baixo quanto maior for a amplitude da onda sonora. 

□ Baixo quanto maior for a frequência da onda sonora. 

□ Alto quanto maior for a frequência da onda sonora. 

8.4. A propriedade que permite reconhecer que dois sons correspondentes à mesma nota musical são emitidos 

por dois instrumentos diferentes é: 

□ A frequência. 

□ O período. 

□ O timbre. 

□ A intensidade. 

9. Tanto o som como a luz propagam-se através de 

ondas, caracterizadas por comprimento de onda, 

frequência, período e amplitude. Observa a onda 

sonora representada na figura. A propagação é 

iniciada em A e demora 0,25 s a atingir B. 

9.1. Sabendo que a frequência de uma onda 

corresponde ao número de vibrações completas 

por segundo e, atendendo à figura, calcula a 

frequência da onda representada. 

 

9.2. Tendo em conta a escala apresentada calcula a amplitude da onda sonora. 
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10. Um mergulhador encontra-se a 10 m de profundidade e à superfície da água está uma embarcação de 

apoio. Como forma de comunicação entre o mergulhador e a embarcação de apoio é utilizado um fio esticado, 

que aciona um pequeno sino que é ouvido na embarcação. De 10 em 10 minutos, o mergulhador deverá emitir 

um sinal e para que a comunicação seja efetiva foi combinado um código de mensagens assim: 

 Um toque – manter o mergulhador debaixo da água 

 Dois toques – içar o mergulhador 

 Toques sucessivos – situação de perigo 

10.1. Após 10 minutos do início do mergulho, o mergulhador transmite um pulso através da corda, demorando 

este 5 segundos a atingir o pequeno sino. Se o mergulhador se encontrasse a 30 m de profundidade o pulso 

demoraria: 

□ 5 s 

□ 15 s 

□ 10 s 

□ 3 s 

10.2. Em situação de perigo o mergulhador envia pulsos consecutivos para pedir ajuda. A figura representa a 

propagação da perturbação. 

O período da onda é: 

□ 1,6 s 

□ 0,8 s 

□ 0,4 s 

□ 0,2 s 

11. O diapasão, inventado pelo músico inglês John Shore em 1711, consiste numa 

barra de aço de secção quadrangular dobrada em forma de U, tal como se 

representa na figura. Batendo num dos ramos do diapasão ele fica a vibrar emitindo 

um som. Um mesmo diapasão vibra sempre com a mesma frequência emitindo um 

som de maior ou de menor intensidade conforme a intensidade da força com que 

se lhe bate. No caso de o diapasão ser igual ao que se utiliza na afinação dos 

instrumentos musicais o tempo de uma vibração é igual a 0,00227 segundos. 

11.1. Quanto maior for a intensidade da força com que se bate num dos ramos de um diapasão mais: 

□ Alto será o som emitido pelo diapasão 

□ Forte será o som emitido pelo diapasão 

□ Grave será o som emitido pelo diapasão 

□ Fraco será o som emitido pelo diapasão 

11.2. Qual é a frequência, expressa na unidade do Sistema Internacional (SI) do som emitido pelo diapasão que 

de acordo com o texto é utilizado na afinação dos instrumentos 

musicais? 

 

12. O som emitido por um diapasão pode ser analisado se o sinal 

sonoro for convertido num sinal elétrico que é registado num 

osciloscópio. 

12.1. Identifique o dispositivo que deve ser ligado ao osciloscópio 

para que seja possível analisar o som emitido por um diapasão. 

0,8 s 
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12.2. A figura representa o ecrã de um osciloscópio no qual está registado um sinal elétrico resultante da 

conversão de um sinal sonoro emitido por um diapasão.  

Na experiência realizada a base de tempo do osciloscópio estava regulada para 2 ms. O valor tabelado da 

velocidade de propagação do som no ar, nas condições em que foi realizada a experiência é 343 m/s. 

Determine o comprimento de onda do som no ar nas condições em que foi realizada a experiência. 

 

 

13. Considera um sinal sonoro que se propaga no ar. Na figura está representada graficamente a pressão do ar 

em função do tempo num ponto onde o som foi detetado.  

 

13.1. Por leitura direta do gráfico da figura é possível obter relativamente ao som detetado 

□ O comprimento de onda 

□  A velocidade de propagação 

□ O período 

□ A frequência 

13.2. A frequência da onda representada na figura é de: 

□ 0,5 Hz 

□ 2 Hz 

□ 6 Hz 

□ 0,16 Hz 

14. Na tabela seguinte estão indicados valores de velocidade de propagação do som em meios diferentes. 

Meio Velocidade de propagação (m/s) 
Água 1500 

Ar 340 
Madeira 3315 

14.1. Explica por que razão a velocidade do som é diferentes nos três meios apresentados. 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

14.2. Determina o tempo de propagação do som de um grito a percorrer 10 metros no ar. 

 

14.3. Qual seria a influência na velocidade do som se aumentássemos a temperatura do ar em que o som se vai 

propagar? Justifica. 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 



 

P
ág

in
a6

 

15. Classifica os materiais como A. Bom isolante acústico ou B. Mau isolante acústico. 

A. Lã ______________ 

B. Ar ______________ 

C. Esferovite ______________ 

D. Água ______________ 

E. Chapa metálica _______________ 

16. Classifica, justificando, as ondas A e B de acordo com as direções de propagação e vibração.  

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

17. Para cada uma das situações seguintes, seleciona a opção mais correta: 

17.1. Um som alto tem: 

□ Elevada amplitude 

□ Elevada frequência 

□ Baixa amplitude 

□ Baixa frequência 

17.2. Um som fraco e alto tem: 

□ Elevada frequência e baixa amplitude 

□ Elevada frequência e elevada amplitude 

□ Elevada amplitude e baixa frequência 

□ Baixa frequência e baixa amplitude 

17.3. O som propaga-se no ar através de zonas de: 

□ Rarefação e compreensão. 

□ Elásticas e Inelásticas. 

□ Rarefação e compressão. 

□ Diferentes estados físicos. 

 

 

 

 

17.4. A velocidade do som depende de 

determinados fatores do meio material. Seleciona 

quais são: 

□ Timbre, intensidade e altura. 

□ Temperatura, estado físico, elasticidade e 

densidade. 

□ Frequência. 

□ Temperatura, estado físico, timbre e forma. 

17.5. O som propaga-se mais rapidamente nos 

meios mais densos porque: 

□ As partículas estão mais agitadas. 

□ As partículas estão mais organizadas. 

□ Há maior número de partículas por unidade 

de volume. 

□ As partículas têm maior facilidade em 

vibrar. 

17.6. O som propaga-se mais rapidamente nos 

meios elásticos porque: 

□ As partículas estão mais agitadas. 

□ As partículas estão mais organizadas. 

□ Há maior número de partículas por unidade 

de volume. 

□ As partículas têm maior facilidade em 

vibrar. 

 

 

A 
B 

1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 8 9.1 9.2 10 11.1 11.2 12.1 12.2 13 14.1 14.2 14.3 15 16 17 TOTAL

3 7 3 10 6 8 3 3 8 3 2 4 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 12 100
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