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3.1 Associar a origem de uma onda eletromagnética (radiação eletromagnética ou luz) à oscilação de uma carga
elétrica, identificando a frequência da onda com a frequência de oscilação da carga.
3.2 Indicar que uma onda eletromagnética resulta da propagação de campos elétrico e magnético variáveis,
perpendiculares entre si e perpendiculares à direção de propagação da onda.
3.3 Identificar o contributo de Maxwell para a teoria das ondas eletromagnéticas e de Hertz para a produção e a
deteção de ondas eletromagnéticas com grande comprimento de onda.
3.4 Interpretar a repartição da energia de uma onda eletromagnética que incide na superfície de separação de
dois meios (parte refletida, parte transmitida e parte absorvida) com base na conservação da energia, indicando
que essa repartição depende da frequência da onda incidente, da inclinação da luz e dos materiais.
3.5 Aplicar a repartição da energia à radiação solar incidente na Terra, assim como a transparência ou opacidade
da atmosfera a ondas eletromagnéticas com certas frequências, para justificar a fração da radiação solar que é
refletida (albedo) e a que chega à superfície terrestre e a importância (biológica, tecnológica) desta na vida do
planeta.
3.6 Enunciar e aplicar as Leis da Reflexão da Luz.
3.7 Caracterizar a reflexão de uma onda eletromagnética, comparando as ondas incidente e refletida usando a
frequência, velocidade, comprimento de onda e intensidade, e identificar aplicações da reflexão (radar, leitura
de códigos de barras, etc.).
3.8 Determinar índices de refração e interpretar o seu significado.
3.9 Caracterizar a refração de uma onda, comparando as ondas incidente e refratada usando a frequência,
velocidade, comprimento de onda e intensidade.
3.10 Estabelecer, no fenómeno de refração, relações entre índices de refração e velocidades de propagação,
índices de refração e comprimentos de onda, velocidades de propagação e comprimentos de onda.
3.11 Enunciar e aplicar as Leis da Refração da Luz.
3.12 Explicitar as condições para que ocorra reflexão total da luz, exprimindo-as quer em função do índice de
refração quer em função da velocidade de propagação, e calcular ângulos limite.
3.13 Justificar a constituição de uma fibra ótica com base nas diferenças de índices de refração dos materiais que
a constituem e na elevada transparência do meio onde a luz se propaga de modo a evitar uma acentuada
atenuação do sinal, dando exemplos de aplicação.
3.14 Descrever o fenómeno da difração e as condições em que pode ocorrer.
3.15 Fundamentar a utilização de bandas de frequências adequadas (ondas de rádio e micro-ondas) nas
comunicações, nomeadamente por telemóvel e via satélite (incluindo o GPS).
3.16 Descrever qualitativamente o efeito Doppler e interpretar o desvio no espetro para comprimentos de onda
maiores como resultado do afastamento entre emissor e recetor, exemplificando com o som e com a luz.
3.17 Indicar que as ondas eletromagnéticas possibilitam o conhecimento da evolução do Universo, descrito pela
teoria do big bang, segundo a qual o Universo tem estado em expansão desde o seu início.
3.18 Identificar como evidências principais do big bang o afastamento das galáxias, detetado pelo desvio para o
vermelho nos seus espetros de emissão (equivalente ao efeito
Doppler) e a existência de radiação de fundo, que se espalhou pelo Universo quando se formaram os primeiros
átomos (principalmente hidrogénio e hélio) no Universo primordial.


