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ASSUNTO  8º ANO – FÍSICA – GABRIEL 

 
Semana 29 – Atividades 

 
01. O italiano Luciano Pavarotti, conhecidíssimo cantor de ópera, possui uma extensão de voz que varia 

aproximadamente entre o “dó” (128 Hz) e o “lá” (440 Hz), sendo classificado como tenor. Já um 
contralto compreende uma extensão de voz que vai, pelo menos, de “sol” (196 Hz) a “mi” (659 Hz). 
A classificação citada, que pode ainda envolver barítonos, baixos, sopranos e mezzo-sopranos, está 
calcada na qualidade fisiológica do som conhecida como:  
a ( ) Intensidade.  
b ( ) Volume.  
c ( ) Reverberação.  
d ( ) Altura.  
e ( ) Timbre 

 
02. Quando se ouve uma orquestra tocando uma sonata de Bach, consegue-se distinguir diversos 

instrumentos, mesmo que estejam tocando a mesma nota musical. A qualidade fisiológica do som que 
permite essa distinção é: 
a ( ) A altura.  
b ( ) A potência.  
c ( ) O timbre.  
d ( ) A intensidade.  
e ( ) A frequência. 

 
03. Considere as seguintes afirmativas sobre as ondas sonoras: 

I. O som é uma onda mecânica progressiva longitudinal cuja frequência está compreendida, 
aproximadamente, entre 20Hz e 20kHz. 

II. O ouvido humano é capaz de distinguir dois sons de mesma frequência e mesma intensidade desde 
que as formas das ondas sonoras correspondentes a esses sons sejam diferentes. Os dois sons 
têm timbres diferentes. 

III. A altura de um som é caracterizada pela frequência da onda sonora. Um som de pequena 
frequência é grave (baixo) e um som de grande frequência é agudo (alto). 

IV. Uma onda sonora com comprimento de onda de 10 mm é classificada como ultrassom. 
V. A intensidade do som é tanto maior quanto menor for a amplitude da onda sonora. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 

DADO: Quando necessário, adote o valor de 340 m/s para a velocidade do som no ar. 
 

a) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas. 

 
04. Geralmente a voz feminina é mais aguda que a voz masculina. A principal característica que diferencia 

as vozes feminina e masculina é: 
a) a velocidade de propagação da voz 
b) o tom 
c) a frequência 
d) o timbre 
e) a intensidade 
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05. Analise as afirmações a seguir. 
I. Dois instrumentos musicais diferentes são acionados e emitem uma mesma nota musical. 
II. Dois instrumentos iguais estão emitindo uma mesma nota musical, porém, com volumes 

(intensidades) diferentes. 
III. Um mesmo instrumento é utilizado para emitir duas notas musicais diferentes. 
 
Assinale a principal característica que difere cada um dos dois sons emitidos nas situações I, II e III 
respectivamente. 
a) Amplitude, comprimento de onda e frequência.          
b) Frequência, comprimento de onda e amplitude. 
c) Timbre, amplitude e frequência.                                  
d) Amplitude, timbre e frequência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


