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Regras: São proíbidas quaisquer tentativas de fraude. Se tiveres dúvidas deves levantar a mão e esperar em 
silêncio pela tua vez. As respostas às questões têm de ser feitas nas folhas de teste oficiais da escola.  
 
Conselhos: Lê com muita atenção os textos e as questões propostas. Não deves rasurar as respostas. As 
questões estão relacionadas com as actividades desenvolvidas nas aulas.  
 
Questões de escolha múltipla (1, 2 a) e 2 b)): Deves transcrever o número e a letra da questão correcta 
para a folha de respostas. Em cada questão só existe uma opção correcta. 
 
Questões de resposta aberta (3 a), 3b), 3c), 4 a), 4b), 4c), 5, 6, 7, 8 a) e 8b)): Nestas questões deves 
elaborar/associar a resposta à questão da melhor forma que souberes. Tem em atenção os erros ortográficos. 

Bom Trabalho. 
Propagaçãooo do Sommmmmmmm 

O som é energia que se propaga num meio material. A transferência desta energia para o meio 
faz‐se através de vibrações. Na aula foram realizadas duas demonstrações deste facto. Uma 
delas constou na visualização de pequenos grãos de açúcar que oscilavam devido às vibrações 
da membrana de um altifalante.  

1. Selecciona a afirmação correcta: 

(A) É possível ouvirem‐se os sons dos 
dísparos e explosões  no espaço 
porque as naves estão no vácuo. 

(B) É possível ouvirem‐se os sons dos 
dísparos e explosões  no espaço 
porque existe matéria. 

(C) Não é  possível ouvirem‐se os 
sons dos dísparos e explosões  no 
espaço porque as naves estão no 
vácuo. 

(D) É possível ouvirem‐se os sons dos 
dísparos e explosões  no espaço 
porque existe um fluído que se 
chama éter. 

Em alguns filmes de de ficção científica, como o 
Star Wars, ouvimos os ruídos dos disparos e as 
consequentes explosões. 
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2. Considera a seguinte figura: 

 

 

 

 

a) Esta representação da variação da pressão de regiões do ar é: 

(A) Transversal (B) Longitudinal   (C) Marginal (D) Helicoidal 

 

b) A distância d representa um comprimento que equivale: 

(A) Ao comprimento de onda. 

(B) Ao triplo do comprimento de onda. 

(C) Ao dobro do comprimento de onda. 

(D) Ao quadruplo do comprimento de onda. 

3. Considera o seguinte gráfico: 

 

a) Esta representação matemática é espacial ou temporal? Justifica a resposta. 

b) Qual o valor da amplitude? 

c) Qual o valor do comprimento de onda? 

     d altifalante 
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4. Considera o seguinte gráfico: 

 

a) Esta representação matemática é espacial ou temporal? Justifica a resposta. 

b) Qual é o valor do período? 

c) Qual é o valor da frequência? 
 

 

A raça do Spitfire Mk. XIX 

o Spitfire Mk. XIX foi o avião a hélice 
que conseguiu atingir a maior 
velocidade registada. Foi num voo de 
pesquisa sobre os céus de Hong Kong, 
quando o piloto levou o avião até aos 
42500 pés, que surgiram problemas 
de pressurização da cabina. O piloto 
foi obrigado a fazer um mergulho de 
emergência e foi estimado que o 
avião chegou a Mach 0,94.  

Spitfire Mk. XIX 

 

5. O avião ultrapassou a “barreira do som” (velocidade do som no ar)? Justifica a tua 
resposta. 

6. Considera que o valor da velocidade do som aos 42500 pés é 332 m/s. Determina o 
valor da velocidade que o avião atingiu. 

 



 4

7. Considera a seguinte experiência: 

Dois amigos utilizaram uma mangueira de 60 m e um cronómetro digital para 
determinarem a velocidade de propagação do som no ar. Conseguiram o valor de 1,8 
décimas de segundo para o intervalo de tempo que o som demorou a percorrer todo o 
comprimento da mangueira. 

Calcula o valor da velocidade do som no ar que os dois amigos conseguiram 
determinar. 

As Trovoadas 

As trovoadas são um fenómeno 
atmosférico  natural que demonstra 
grande beleza e um enorme respeito. 
Os relâmpagos que rasgam os céus, 
como enormes riscos brilhantes, e 
depois os ruídos dos trovões 
resultantes intimidam os animais e o 
Homem. Este desfazamento entre os 
relâmpagos e os trovões permite‐nos 
estimar a distância a que distância se 
encontra a tempestade.  

 

8. Numa tentativa para determinar a distância 
entre uma trovoada e a escola, num dia em 
que a temperatura era de + 15 oC, a Natasha 
mediu 6 s para o intervalo de tempo entre o 
brilho do relâmpago e o ruído do trovão. A 
Natasha, para efectuar os cálculos, consultou 
numa tabela (como a que está ao lado) o valor 
da velocidade do som no ar. 

a) Como varia a velocidade do som no ar com a 
temperatura? 

b) Determina a distância estimada pela Natasha. 

Temperatura 
em 
°C 

Velocidade 
do 

som no ar em 
km/h 

‐10 1171,4 

‐5 1182,6 

0 1193,4 

+5 1204,2 

+10 1215,0 

+15 1225,8 

+20 1237,0 

 

 

FIM 

 

Francisco Caeiro 


