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ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, 
AGUALVA - SINTRA  

 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Matriz de Prova de Conclusão de Módulo 
 

 

Disciplina: FÍSICA E QUÍMICA 

Módulo(*): F6 – Som 

(*) e extensão do módulo, se aplicável. 

 

Matriz válida 
para os cursos: 

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 
Técnico de Manutenção Industrial, variante de Mecatrónica Automóvel 
Técnico de Mecatrónica Automóvel 
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 
Técnico de Mecatrónica 

 

 

 

1. Objeto de avaliação. 

A prova tem por referência o programa da disciplina, referente ao módulo em avaliação, cujos conteúdos e 

objetivos de reproduzem no final desta matriz. 

 

2. Estrutura da prova. 

A prova é constituída por itens de tipologia variada, que se classificam nas duas categorias seguintes: 

● Itens de seleção – Pode incluir itens de escolha múltipla (escolha de uma opção num conjunto de 

opções), itens de verdadeiro/falso, itens de associação (associação de termos de duas colunas, por 

exemplo), itens de ordenação (a partir de uma lista fornecida) e outros itens similares. 

 A resposta a estes itens não implica a produção de texto, a apresentação de cálculos ou de 

justificações. 

● Itens de construção – Pode incluir itens de cálculo, itens de resolução de problemas, itens de esboço 

de gráficos, itens de produção de texto (quer seja de resposta curta ou de resposta extensa), 

justificação de opções (que pode incluir a justificação de itens de seleção) e outros itens similares. 

 Nestes itens é exigida a apresentação do raciocínio realizado, dos cálculos efetuados e das justificações 

solicitadas. 

 

A prova pode incluir um ou mais itens incidindo nas aprendizagens feitas no âmbito das atividades 

laboratoriais previstas no programa do módulo, se existirem. 
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A cotação da prova, por tipologia de itens, apresenta-se no quadro seguinte. 

Tipologia de itens Cotação (em pontos) 

Itens de seleção 60 a 100 

Itens de construção 100 a 140 

(Total da prova) 200 

 
A prova poderá incluir tabela de constantes, formulário e tabela periódica. 

 

3. Critérios gerais de classificação. 

Os critérios gerais de classificação são comuns a todos os módulos da disciplina e constituem um anexo às 

mesmas. 

 

4. Material. 

Material de escrita (apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta). 

Calculadora (qualquer modelo de calculadora, desde que não possua capacidades de ligação sem fios, não 

exija alimentação externa e seja silenciosa na utilização). 

Não é permitido o uso de corretor. 

Não é permitida a troca de material durante a prova nem será fornecida qualquer calculadora (ou outro 

material) pela Escola. 

 

5. Duração. 

A prova tem a duração de 90 minutos, sem qualquer tolerância. 

 

6. Conteúdos e objetivos. 

(Reprodução dos conteúdos e objetivos do programa). 

Conteúdos Objetivos 

1. Som  
1.1. Sistemas vibratórios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Definir movimento periódico como aquele cujas características se 

repetem em intervalos de tempo iguais. 

 Identificar alguns tipos de movimento periódico.  
• Caracterizar o movimento oscilatório ou vibratório como aquele em 

que uma partícula se desloca para trás e para a frente sobre o mesmo 
caminho.  

• Caracterizar o movimento de uma partícula de massa m que oscila, 
movendo-se unidimensionalmente para um lado e para outro (ao longo 
do eixo dos x) em torno de uma posição de equilíbrio (na origem de um 
sistema de referência) e sujeita a uma força Fx = -  kx, em que k é uma 
constante.  

• Identificar a força Fx como uma força conservativa.  
• Analisar graficamente a posição da partícula sujeita à força Fx = -  kx, em 

função do tempo.  
• Definir este movimento como movimento oscilatório harmónico 

simples (MHS).  
• Definir Amplitude de MHS como o valor do afastamento máximo da 

partícula em relação à posição de equilíbrio.  
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Conteúdos Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Ondas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Definir ciclo como o percurso efetuado pela partícula entre dois pontos 
em que as características do movimento são idênticas.  

• Definir período como o tempo necessário para a partícula efetuar um 
ciclo completo.  

• Deduzir que o número de oscilações (ou ciclos) por unidade de tempo 
é dado pelo inverso do período, denominando esta quantidade de 

frequência do MHS: f = 1 𝑇⁄  . 

• Definir a unidade SI da grandeza frequência.  

• Definir frequência angular do MHS como a grandeza ω = 2𝜋 𝑇⁄ = 2𝜋𝑓. 

• Definir a unidade SI desta grandeza.  
• Concluir, por observação do MHS, as características da velocidade da 

partícula ao longo de um ciclo.  
• Concluir, da expressão Fx = -  kx e da expressão da 2.ª lei de Newton,       

F = ma , como varia a aceleração da partícula ao longo de um ciclo. 
 • Identificar o MHS com uma situação ideal, dado que em situações reais 

outras forças, como o atrito, atuam necessariamente sobre a partícula, 
fazendo diminuir o valor da amplitude do movimento, resultando em 
movimento oscilatório harmónico amortecido.  

 

 Interpretar uma onda mecânica como uma perturbação que se pode 
deslocar ao longo de um meio deformável elástico 

  Analisar graficamente que o movimento ondulatório tem a sua origem 
no deslocamento de alguma porção do meio elástico em relação à sua 
posição normal, provocando a sua oscilação em torno da posição de 
equilíbrio.  

• Interpretar que, como o meio é elástico, a perturbação propaga-se 
através dele, apesar de o meio não se mover como um todo, oscilando 
apenas as partículas individualmente em torno das suas posições de 
equilíbrio num percurso limitado no espaço.  

• Concluir que se a perturbação que origina a onda é o MHS de uma 
partícula do meio, eventualmente, numa situação ideal, todas as 
partículas do meio efetuarão movimento com as mesmas 
características, à medida que a perturbação as atinge (onda 
harmónica).  

• Conhecer o significado das grandezas associadas a uma onda: 
amplitude A, comprimento de onda λ, e velocidade de propagação v.  

• Concluir da análise gráfica do movimento ondulatório harmónico que 
a amplitude da onda é a mesma do MHS de cada partícula do meio.  

• Definir o período associado ao movimento ondulatório como o tempo 
necessário para que a onda se propague de um comprimento de onda, 
isto é, λ = vT, em que v é a velocidade de propagação da onda, a qual é 
dependente do meio.  

• Verificar que, numa onda harmónica, o período do movimento 
ondulatório é exatamente o mesmo do movimento oscilatório 
harmónico de cada partícula  

• Reconhecer que no movimento ondulatório é transmitida energia ao 
longo do meio, assumindo estas as formas de energia cinética e 
potencial elástica.  

• Enunciar o princípio da sobreposição.  
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Conteúdos Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. A intensidade do som e a 

audição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Definir ondas estacionárias.  
• Definir ondas transversais como aquelas em que a trajetória das 

partículas do meio é perpendicular à direção de propagação da onda. 
 • Definir ondas longitudinais como aquelas em que a trajetória das 

partículas tem a direção de propagação da onda.  
• Associar a propagação do som no ar (ou noutro meio mecânico) à 

propagação nesse meio da perturbação resultante do movimento 
rápido de vaivém de um objeto, dando origem a uma variação de 
pressão ao longo do meio.  

• Concluir que esta perturbação assume a forma de uma onda 
longitudinal, que é harmónica se o movimento que a origina for MHS.  

• Definir especificamente ondas sonoras como as perturbações 
(longitudinais) que se propagam num meio mecânico e cuja frequência 
é suscetível de estimular o ouvido humano, sendo a sua gama de 
frequências, ou gama auditiva, desde cerca de 20 Hz até cerca de 20000 
Hz.  

• Reconhecer que as ondas mecânicas podem refletir-se parcialmente 
quando passam de um meio mecânico para outro, o que obriga em 
muitos casos, quando se pretende um elevado grau de transmissão, a 
proceder-se a uma adaptação desses meios.  

 
• Reconhecer que o ouvido humano é um mecanismo que permite às 

pessoas a deteção de frequências sonoras entre 20 Hz e 20000 Hz, numa 
vasta gama de energias.  

• Descrever de forma resumida as principais partes constituintes do 
ouvido.  

• Reconhecer que as ondas sonoras transportam energia que pode ser 
utilizada para efetuar trabalho como, por exemplo, forçar a membrana 
do tímpano a vibrar e que, em casos extremos, pode ser suficiente para 
danificar janelas e edifícios.  

• Definir potência da onda como a quantidade de energia por segundo 
transportada por uma onda sonora, a qual é medida em watt (W).  

• Definir intensidade do som, I , num ponto do espaço como o quociente 
da potência, P , que passa perpendicularmente a uma superfície 

pequena centrada nesse ponto, pela área, A , dessa superfície:  I = 𝑃 𝐴⁄  

• Reconhecer que a intensidade do som é uma grandeza que pode ser 
medida com a utilização de instrumentos, sendo W/m2 a 
correspondente unidade SI.  

• Reconhecer a necessidade de construção de uma escala de intensidade 
sonora diferente do habitual: uma escala logarítmica. 

 Definir o bel como a unidade de nível de intensidade sonora.  
• Deduzir, a partir da definição de intensidade do som, a lei do inverso 

dos quadrados: na ausência de reflexões em obstáculos e de absorção 
de energia no meio de transmissão, a intensidade sonora é 
inversamente proporcional à distância a uma fonte sonora pontual.  

• Definir sonoridade como um atributo do som ouvido, que depende da 
amplitude da onda e da frequência, mas que é determinada 
subjetivamente pela acuidade auditiva de cada indivíduo. 

 

Matriz aprovada em Grupo Pedagógico, em 15 /dezembro / 2016 


