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1. Quando um sinal sonoro se propaga no ar, há variações de pressão em cada ponto. Na figura está 

representada, num certo instante, uma determinada região do espaço em que se propaga, da esquerda para 

a direita, um sinal sonoro de período T. As zonas mais escuras correspondem a zonas de compressão do 

ar, e as zonas mais claras correspondem a zonas de rarefação. Na figura, encontra-se ainda representada, 

pela linha a tracejado, P, uma certa camada de ar naquela região do espaço. 

 

1.1. Qual das figuras seguintes pode representar, um período e meio depois, a mesma região do espaço e 

a mesma camada de ar? (6 pontos) 

 

 

1.2. Classifica, justificando, a onda sonora apresentada de acordo com as direções de propagação da onda 

e de vibração das partículas. (6 pontos) 

1.3. Um sinal sonoro foi convertido num sinal elétrico e 

analisado num osciloscópio, cuja base de tempo estava 

regulada para 0,5 ms por divisão.  

Na figura está representada a imagem obtida no ecrã do 

osciloscópio. Verificou-se experimentalmente que, em 

determinadas condições, um pulso do mesmo som 

demorava 5,78 × 10−2 𝑠 a percorrer uma distância de 20,0 

metros no ar. Determine o comprimento de onda do som no 

ar, naquelas condições. Apresente todas as etapas de 

resolução. (10 pontos) 

1.4. O sinal sonoro foi convertido num sinal elétrico. Qual o recurso necessário para a conversão? (6 pontos)  
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2. Duas bobinas, I e II, ligadas a osciloscópios, rodam em zonas do espaço distintas, nas quais existem 

campos magnéticos constantes e uniformes. A análise dos sinais obtidos nos ecrãs dos osciloscópios 

permitiu estabelecer que as forças eletromotrizes, UI e UII, geradas nos terminais das bobinas I e II, 

respetivamente, variam com o tempo, t, de acordo com as expressões: 

 

2.1. O período da bobina II é de: (6 pontos) 

(A) 20𝜋 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

(B) 10 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

(C) 0,10 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

(D) 40𝜋 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

2.2. Em qual das figuras seguintes está representado o sinal obtido no ecrã do osciloscópio ligado à bobina 

I, caso a base de tempo e o amplificador vertical estejam regulados como indicado nessas figuras? 

 

3. Uma bola, de massa 58,0 g, atada a uma corda, descreve trajetórias circulares, de raio 22 cm, num plano 

horizontal. Verifica-se que a bola descreve 20 voltas completas em 8,1s com velocidade de módulo 

constante. Considere que a bola pode ser representada pelo seu centro de massa (modelo da partícula 

material). Determine a intensidade da resultante das forças que atuam na bola, no movimento considerado. 

Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 
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4. O gráfico da figura seguinte representa a elongação, em função do tempo, de um sinal harmónico. 

 

4.1. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: A partir do gráfico lê-se diretamente o 

(___) da onda, que corresponde a (___). (6 pontos) 

(A) Período… 2 metros 

(B) Comprimento de onda… 2 metros 

(C) Período… 2 segundos 

(D) Comprimento de onda… 2 segundos 

4.2. A função sinusoidal que descreve este sinal harmónico é: (6 pontos) 

(A) 𝑦 = 1,0 𝑠𝑒𝑛(𝜋𝑡)(𝑆𝐼) 

(B) 𝑦 = 1,0 × 10−2𝑠𝑒𝑛(𝜋𝑡)(𝑆𝐼) 

(C) 𝑦 = 2,0 𝑠𝑒𝑛(𝜋𝑡)(𝑆𝐼) 

(D) 𝑦 = 1,0 × 10−2𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑡)(𝑆𝐼) 

4.3. Quando a amplitude de oscilação deste sinal harmónico aumenta: (6 pontos) 

(A) A quantidade de matéria transportada pela onda traduzida por este sinal também aumenta. 

(B) A energia deste sinal diminui. 

(C) A quantidade de matéria transportada pela onda traduzida por este sinal diminui. 

(D) A energia deste sinal aumenta. 

5. O gráfico da figura seguinte mostra a propagação de um sinal harmónico numa corda em dois instantes 

de tempo diferentes. A onda representada a cheio foi observada 2,0 segundos depois da onda representada 

a tracejado. 

 

5.1. A amplitude e a distância mínima entre dois pontos no mesmo estado de vibração são respetivamente: 

(6 pontos) 

(A) 1,0 m e 2,0 m 

(B) 2,0 m e 1,0 m 

(C) 2,0 m e 0,5 m 

(D) 1,0 m e 0,5 m 
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5.2. A velocidade de propagação desta onda é: (6 pontos) 

(A) 0,5 m/s 

(B) 0,25 m/s 

(C) 2,5 m/s 

(D) 5 m/s 

5.3. Determine a frequência angular da onda representada por este sinal harmónico. Apresente todas as 

etapas de resolução. (10 pontos) 

5.4. Refira, justificando, o que aconteceria ao valor da frequência de oscilação se esta onda se propagasse 

num meio material diferentes. (6 pontos) 

6. A figura seguinte representa a variação de pressão de uma onda sonora que se propaga no ar. 

 

6.1. Escreva a expressão que traduz a variação temporal da pressão para esta onda sonora em unidades 

SI. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

6.2. Sabendo que esta onda de propaga com uma velocidade de 340 m/s, a expressão que permite 

determinar o seu comprimento de onda, em unidade SI, é: (6 pontos) 

(A) (2,4 × 10−3 × 340)𝑚 

(B) (2,4 × 340)𝑚 

(C) (
1

2,4×10−3 × 340) 𝑚 

(D) (
1

2,4
× 340) 𝑚 

6.3. Se esta onda sonora passasse a propagar-se num meio com maior percentagem de humidade, a sua 

velocidade de propagação seria: (6 pontos)  

(A) Menor, pois a maior quantidade de partículas iria dificultar a propagação do som. 

(B) Maior, pois a maior quantidade de partículas iria facilitar a propagação do som. 

(C) Igual, pois o número de partículas seria o mesmo. 

(D) Maior, pois a menor quantidade de partículas iria facilitar a propagação do som. 

6.4. Pode afirmar-se que: (6 pontos) 

(A) A altura do som depende da sua amplitude. 

(B) Dois sons que se propagam no mesmo meio material, o mais agudo é o que apresenta menor 

comprimento de onda. 

(C) Dois sons com a mesma frequência e com diferentes amplitudes apresentam a mesma intensidade. 

(D) Dois sons, um agudo e outro grave, com a mesma amplitude, o mais forte é o grave. 
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7. O gráfico seguinte traduz a variação da posição de um objeto lançado verticalmente para cima, em função 

do tempo. Considere desprezável a resistência do ar em todo o percurso do objeto e que este pode ser 

reduzido ao seu centro de massa. 

 

7.1. Representa as forças aplicadas no objeto durante a sua subida e durante a sua descida. (6 pontos) 

7.2. A distância percorrida pelo objeto durante o seu movimento foi: (6 pontos) 

(A) 24,2 m 

(B) 12 m 

(C) 12,4 m 

(D) 12,2 m 

7.3. Determine a componente escalar da velocidade quando o objeto atinge o solo. Apresente todas as 

etapas de resolução. (10 pontos) 

8. O gráfico seguinte traduz a variação da componente escalar da velocidade de um pequeno objeto, de 

massa 75, 2 g em função do tempo, quando este se encontrava a 93,5 cm do solo. Considere que o corpo 

se desloca ao longo do eixo Oy tendo como origem a posição inicial do corpo e com sentido positivo de cima 

para baixo. O objeto atinge o solo aos 0,60 segundos. 

 

8.1. A expressão que permite determinar a intensidade da força resultante no instante 0,30 s é: (6 pontos) 

(A) 75,2 × 10−3 × (
1,75−2,00

0,35−0,25
) 

(B) 75,2 × 10−3 × (
2,00

0,30
) 

(C) 75,2 × 10−3 × (
2,00−1,75

0,35−0,25
) 

(D) 75,2 × 10−3 × (
0,35−0,25

2,00−1,75
) 
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8.2. Entre os instantes 0,45 s e 0,60 s, o valor da componente escalar da intensidade da resistência do ar é: 

(6 pontos) 

(A) +0,752 N 

(B) +0,0752 N 

(C) – 0,0752 N 

(D) – 0,752 N 

8.3. Comenta, justificando, a veracidade da afirmação: Entre [0; 0,40] segundos o objeto possui um 

movimento retilíneo uniformemente acelerado. (10 pontos) 

8.4. Determine a que altura do solo se encontrava o objeto quando atingiu a velocidade terminal. Apresente 

todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

9. Um corpo de massa 5,0 kg, partindo da origem do referencial, desloca-se segundo o eixo Ox obedecendo 

à lei das velocidades: 

𝑣 = 10 + 2,0𝑡 (𝑆𝐼) 

9.1. O corpo apresenta um movimento: (6 pontos) 

(A) Retilíneo uniforme. 

(B) Retilíneo uniformemente retardado. 

(C) Retilíneo uniformemente acelerado. 

(D) Circular uniforme 

9.2. O módulo da resultante das forças que atuam no corpo no instante 2,0 s é: (6 pontos) 

(A) 70 N 

(B) 10 N 

(C) 15 N 

(D) 50 N 

9.3. Determine a posição ocupada pelo corpo no instante 2 segundos. Apresente todas as etapas de 

resolução. (10 pontos) 
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