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Ficha de Trabalho 3 Física e Química do 8ºAno 
 

Ano Letivo:2013/2014            Data: janeiro de 2014 Som e Luz 

Professora: Neide Pimentel 

 
1- Classifica as afirmações seguintes em verdadeiras (V) ou falsas (F). Corrige as falsas. 

(A) ____ O som propaga-se melhor no vazio do que no ar. 

(B) ____ O som propaga-se com a mesma velocidade em todos os meios. 

(C) ____ O som é uma onda mecânica. 

(D) ____ As ondas sonoras são ondas transversais. 

(E) ____ A propagação de uma onda sonora está associada ao transporte de energia, sem transporte 

de matéria. 

(F) ____ O ouvido humano está dividido em três seções distintas, entre as quais o ouvido médio, cuja 

função é de captar as vibrações do ar. 

(G) ____ A propagação de um som ocorre através de sucessivas compressões e rarefações das 

“partículas” de um meio material. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2- Considera a seguinte situação: 

“Um aluno colocou um despertador a tocar dentro de uma campânula de vidro e continuou a ouvir o 

som produzido. Seguidamente, provocou vácuo dentro da referida campânula e, embora o despertador 

continuasse a tocar, o aluno deixou de ouvir o som.” 

Explica a que se deve a diferença observada pelo aluno no decorrer da experiência. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3- Associa corretamente a coluna I com a coluna II. 

Coluna I Coluna II 

 Ouvido externo _____________ 

 Ouvido médio _____________ 

 Ouvido interno _____________ 

(A) amplia as vibrações recebidas 

(B) da orelha a canal auditivo 

(C) caracol 

(D) responsável pela receção do som 

(E) converte o som num impulso elétrico 

(F) caixa de tímpano e ossículos 
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4- Observa as figuras: 

 

 

4.1- Classifica (em longitudinais/transversais) as ondas que ocorrem na corda e no ar do tubo. Justifica. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.2- Representa nas figuras, a direção de vibração e a direção de propagação. 

5- Considera uma onda de 60 Hz. 

5.1- Como se designa a grandeza cujo valor é dado? _____________________________________ 

5.2- Quantas vibrações são efetuadas em cada segundo? _________________________________ 

5.3- Calcula o período da onda referida. 

 

 

 

6- Uma corda a vibrar efetua 3000 vibrações completas em 20 segundos. 

6.1- Determina a frequência da onda sonora produzida. 

 

 

 

6.2- Determina o período da onda sonora produzida. 
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7- A figura representa graficamente a propagação 

de uma onda sonora. 

7.1- Representa na figura a amplitude e o período 

da onda sonora. 

7.2- Determina, na respetiva unidade SI, o valor: 

a) da amplitude da onda representada. 

 

 

b) do período da onda representada. 

 

 

 

c) da frequência da onda representada. 

 

 

 

7.3- Sabendo que o comprimento de onda da onda representada é de 400 cm, determina na respetiva 

unidade SI, o valor da velocidade. 

 

 

 

 

7.4- Considerando ainda a onda representada, e utilizando o sistema de eixos apropriado, representa 

uma outra onda com: 

a) igual amplitude mas dobro da frequência. 

 

 

 

 

 

 

b) o dobro da amplitude e igual período. 
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8- Observa atentamente as figuras A e B, que representam a propagação de uma mesma onda em 

função da distância à fonte de vibração (A) e ao longo do tempo (B). 

                          

                                         A                                                                                     B 

8.1- Representa, na figura adequada (A ou B), o comprimento de onda, a amplitude e o período da 

onda representada. 

8.2- Indica, nas respetivas unidades SI, os valores do comprimento de onda, da amplitude e do período 

da onda representada. 

 

 

8.3- Calcula a frequência deste movimento ondulatório. 

 

 

 

8.4- Considerando a onda representada e utilizando o sistema de eixos mais conveniente, representa 

uma onda com: 

a) igual comprimento de onda mas o dobro da amplitude. 

 

 

 

 

 

b) igual amplitude e metade do comprimento de onda. 

 

 

 

 

c) menor frequência. 
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9- Considera as seguintes representações gráficas de diferentes ondas. 

 

Em cada uma das questões que se seguem, seleciona a opção correta e justifica a tua escolha. 

9.1- Relativamente à onda representada na figura B, a onda representada na figura A: 

(A) ____ tem maior frequência 

(B) ____ tem menor amplitude 

(C) ____ tem o mesmo período 

(D) ____ nenhuma das opções anteriores é correta 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9.2- As ondas representadas nas figuras A e D: 

(A) ____ têm a mesma frequência mas amplitudes diferentes 

(B) ____ têm a mesma amplitude e a mesma frequência 

(C) ____ têm a mesma amplitude mas frequências diferentes 

(D) ____ nenhuma das opções anteriores é correta 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9.3- Relativamente à onda representada na figura C, a onda representada na figura D: 

(A) ____ tem metade da frequência 

(B) ____ tem o mesmo período 

(C) ____ tem o dobro da frequência 

(D) ____ nenhuma das opções anteriores á correta 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

10- Associa corretamente a coluna I com aos valores de frequência da coluna II. 

Coluna I Coluna II 

 Sons audíveis _____________ 

 Ultrassons _____________ 

 Infrassons _____________ 

(A) 22 000 Hz 

(B) 10 Hz 

(C) 10 000 Hz 

(D) 100 Hz 

(E) 18 000 Hz 

(F) 1 800 Hz 
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11- Um aluno ouve o estrondo de um trovão 5 segundos após ter visto o clarão de um relâmpago. 

Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar é de 340 metros por segundo, determina a 

distância a que o aluno se encontra do local onde se deu a trovoada. 

 

 

 

 

 

12- Observa atentamente as figuras seguintes, que representam esquematicamente diferentes ondas 

sonoras. Tem em atenção as grandezas representadas e respetivas unidades. 

 

12.1- Indica, justificando: 

a) o som mais agudo. __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) o som mais intenso._________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) o som mais fraco. ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

d) dois sons com a mesma altura e diferentes intensidades. ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

12.2- Para a onda sonora representada por A, indica, nas respetivas unidades SI: 

a) o valor do período. _______________ 

b) o valor da amplitude. _______________ 

12.3- Para a onda sonora representada por D, indica, nas respetivas unidades SI: 

a) o valor do período. _________________ 

b) o valor da amplitude. ________________ 



 

P
ág

in
a7

 

13- Uma criança produziu um som que embateu num obstáculo situado a 80 metros de distância, voltando 

a ser ouvido pela criança. 

13.1- O fenómeno descrito baseia-se na: (seleciona a opção correta) 

(A) ____ reflexão do som 

(B) ____ refração do som 

(C) ____ reverberação do som 

13.2- Calcula ao fim de quanto tempo a criança voltou a ouvir o som, admitindo que a velocidade do 

som no ar é 340 m/s. 

 

 

 

 

 

13.3- Considera agora que a criança se vai aproximando do obstáculo. 

a) A que distância mínima poderá ficar para continuar a ouvir o eco do som que produz? 

Justifica a tua resposta. ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Diz o que acontece se a criança se aproximar do obstáculo, até ficar a uma distância inferior 

à referida na alínea anterior. __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

14- O funcionamento de um sonar baseia-se na emissão de ondas sonoras de elevada frequência, e 

posterior receção do respetivo eco. 

14.1- Como se designam as ondas sonoras emitidas pelos sonares? __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

14.2- Qual é o fenómeno responsável pela existência do eco? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

14.3- Num barco equipado com um sonar determinou-se que a profundidade do mar, num 

determinado local, era de 370 m. Determina o tempo necessário para registar o eco das ondas 

sonoras emitidas. Considera que a velocidade do som na água é de 1,48 km/s. 

 

 

 

 

 


