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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, 3 e 4)/Ligação (6)/completar espaços (8): 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 (5, 8 e 9): Nestas questões deves elaborar/associar a resposta à questão da 
melhor forma que souberes. Tem em atenção os erros ortográficos. 

Bom Trabalho. 
A tecnologia baseada no som 

O Humanidade actualmente domina o conhecimento de muitos fenómenos físicos que outrora 
não conseguia dominar. Quando eu fui gerado, e estava na barriga da minha mãe, ninguém me 
viu durante os nove meses de gestação, a não ser no dia em que nasci. Com a maior parte de 
vocês, e no caso do meu filho em especial, o desenvolvimento durante parte dos nove meses 
foi acompanhado através de uma técnica especial de observação que se baseia no som. Na 
imagem 1, pode ver‐se um bebé ainda no interior da barriga da sua mãe. 

 

Imagem 1 –Visualização do Bebé e de algumas medidas de grandezas físicas  
 
 

frequência 

(60 dB) 

                  Nome: ...........................................................................        
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Maio de 2009 Vai correr muito bem!!! 
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1. (9%) Como se chama esta técnica de observação? (Escolhe a opção correcta) 
(A) Radiografia 
(B) Ecografia 
(C) Litografia 
(D) Ressonância Magnética 

 
2. (9%) O valor da frequência assinalado é 4,0 MHz. O prefixo Mega significa que, se 

quisermos converter a frequência para hertz, temos que multiplicar o 4,0 por 1000000. 
Pode‐se então dizer que o bebé foi sujeito a: (Escolhe a opção correcta) 
 
(A) sons audíveis. 
(B) sons Inaudíveis denominados infra‐sons. 
(C) sons Inaudíveis denominados ultra‐sons. 
(D) sons audíveis denominados mega‐sons. 

 
3. (8,5%) A quantidade 60 dB é o: (Escolhe a opção correcta) 

(A) nível de frequência sonora. 
(B) nível de intensidade sonoro. 
(C) nervo biométrico. 
(D) período do sinal sonoro. 

 
4. (8,5%) O fenómeno físico que permite detectar os sinais sonoros, nesta tecnologia, é: 

(Escolhe a opção correcta) 
(A) a refracção do som.   
(B) a reflexão do som. 
(C) difracção do som. 

SONAR 

Os submarinos conseguem navegar devido à utilização do SONAR (Sound 
Orientation Navigation And Ranging). Na figura podemos ver um submarino que detecta uma 
baleia que se encontra a 1000 m deste. 

 

 

 

 

5. (15%) Considera que a água do mar se encontra  a 200 C. Consulta a tabela para 
saberes o valor a utilizar e determina o intervalo de tempo que o sonar demorou a 
detectar a baleia. 

Temperatura da água do mar (oC) Velocidade do som (m/s) 
10 1471 
15 1489 
20 1505 
25 1518 

 

1000 m
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Ondas vistas no Osciloscópio 

Numa aula foi realizada uma experiência que permitiu verificar em tempo real o aspecto 
matemático das ondas sonoras.  

 
6. (12%) Faz a ligação correcta, através de setas, entre as colunas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  A. Altifalante  X. Converte sinais eléctricos 
em som 

2.  B. Microfone  Y. Gera sinais eléctricos 

3.  C. Fonte Geradora de 
sinais 

 Z. Converte o som em sinais 
eléctricos 

4.  D. Osciloscópio  Q. Permite visualizar a 
representação matemática 
da propagação do som 

 

7. (8%) Completa os seguintes espaços com as palavras: energia, difícil,  diminui, fraco e 
aumenta. 
 
Quando se afastam entre si o altifalante e o microfone é mais ________captar o som 
no microfone, porque o som é propagação de _________,e esta dissipa‐se no meio 
onde se propaga. Podemos depreender, através da visualização da onda no 
osciloscópio, que a amplitude __________quando se _________a distância entre o 
altifalante e o microfone, e isso significa que o som se tornou mais ______ou menos 
intenso. 

 

1 

2 

3

4 
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Os audiogramas 

Para determinar a capacidade auditiva os otorrinolaringologistas fazem testes aos pacientes, e 
com isso obtêm os audiogramas. 

8. (8%) Na figura está representado o audiograma A de uma pessoa com uma capacidade 
auditiva normal. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Audiograma ‐ A 

Indica o intervalo de nível de intensidade sonoro em que se considera que uma pessoa 
tem uma capacidade auditiva normal. 

9. (12%) Analisa os audiogramas B, C e D e indica o que se relaciona com uma pessoa: 

 

 

 

 

 

 Audiograma ‐ B   Audiograma ‐C                       Audiograma ‐ D 

a) surda. 
b) que não consegue ouvir sons com frequências próximas de 3000 Hz. 
c) que tem dificuldades em ouvir sons agudos. 

Ondas Sonoras Versus Ondas Electromagnéticas 

10. (10%) Escreve duas diferenças que distingam claramente a natureza das ondas sonoras 
em relação às ondas electromagnéticas. 

N/dB 

f/Hz 

N/dB N/dB

f/Hz f/Hz125 125 125 3000 3000 3000    5000    5000    5000 

N/dB 

   ‐10 

   +20 

125   250        500                 1000                                      2000              f/Hz 

    +120 


