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P1. A frequência de uma onda sonora corresponde: 

 ao número de vibrações por intervalo de tempo. 

 à distância entre vibrações. 

 ao tempo que leva cada vibração. 

 ao número de vibrações. 
 
P2. O som propaga-se no ar através de zonas de:  

 compreensão e rarefação. 

 compressão e rarefação. 

 compreensão e rareamento. 

 compressão e descompressão. 
 
P3. A onda representada na figura 1 é uma onda:  

 Longitudinal 

 Transversal 
 
P4. A onda representada na figura 2 é uma onda:  

 Longitudinal 

 Transversal 
 
P5. As ondas sonoras podem propagar-se em meios:  

 Sólidos 

 Líquidos 

 Gasosos 

 Vazio 
 
P6 a 10. Classifica as afirmações seguintes como verdadeiras ou falsas: 
 

 Na propagação do som no ar, os corpúsculos de ar vibram e transferem 
energia entre si.  

 O som propaga-se no vazio.  
 Na propagação do som há deslocamento de partículas ao longo do espaço.

  
 As ondas sonoras propagam-se no ar através de zonas de compressão e 

zonas de rarefação. 
 O som é uma onda.  
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P11. O aparelho representado na figura 3 é: 

 Um eletrocardiograma 

 Um osciloscópio 

 Um oscilador 

 Um medidor sinusoidal  
 
P12. As ondas sonoras são designadas por ondas mecânicas porque: 

 não precisam de um meio para se propagar. 

 precisam de um meio material para se propagar. 

 a direção de vibração é igual à direção de propagação. 

 a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. 
 
P13. Uma onda em que as partículas vibram perpendicularmente à direção de 
propagação é uma onda: 

 Longitudinal 

 Transversal 
 
P14. A fonte sonora representada na figura 4 é: 

 O ser humano 

 O ouvido 

 O ar 

 O sino 
 
P15 a 20. Classifica as afirmações como verdadeiras ou falsas: 
 

 Na superfície da Lua as ondas sonoras não se propagam pois a mesma não 

tem atmosfera. 

 O microfone é um aparelho que permite converter uma onda sonora num 

sinal eletromagnético.  

 Um altifalante é um aparelho que converte um sinal eletromagnético numa 

onda sonora.  

 As ondas sonoras são graficamente representadas por retas.  

 Os instrumentos podem ser classificados em violinos, flautas e tambores.

  

 O som é produzido através da vibração de uma fonte sonora. 
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