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Ondas mecânicas 

 

As ondas sonoras são ondas mecânicas que possuem frequência de vibração. Elas originam-se a partir de 

vibrações do ar que são detectadas pelo tímpano com frequência e amplitude definidas. Essa compressão vai se 

propagando ao longo dos meios materiais e origina uma onda sonora que atinge o ouvido. Este a converte em 

estímulo nervoso que, ao alcançar o cérebro, dá-nos a sensação auditiva chamada som. 

 

Velocidade das ondas sonoras 

A velocidade das ondas sonoras depende do meio no qual ele está se propagando. Sendo que, quanto mais 

rígido for o meio de propagação, maior será a velocidade. 

 

As características do som 

Altura: é uma propriedade relacionada com a frequência e que nos permite classificar o som como agudo 

ou grave. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som; e quanto menor for a frequência, mais grave é o som. 

Intensidade: relaciona-se com a energia transportada pela onda sonora e é o que nos permite classificar o 

som como forte ou fraco. A intensidade também depende da amplitude da onda. Um som com maior amplitude é 

um som forte, enquanto um som com amplitude pequena é um som fraco. 

Timbre: é a característica que permite ao ouvido distinguir sons de altura e intensidade iguais produzidos 

por instrumentos diferentes. Por exemplo: ao se tocar a nota dó em uma flauta e em um piano, mesmo que se 

toque da mesma altura e mesma intensidade, eles produzirão sons diferentes. 

 

Exercícios 

 

01. Diferencie ondas mecânicas de ondas eletromagnéticas? 

 

 

 

 

02. Desenhe uma onda e identifique os elementos que a compõe. 

 

 

 

03. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto 

isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que 

distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças 



a) é o timbre, apenas. 

b) é a altura, apenas. 

c) são a intensidade e o timbre, apenas. 

d) são a altura e a intensidade, apenas. 

e) são a altura, a intensidade e o timbre. 

 

04. A cuíca é um instrumento musical, semelhante a um tambor, com uma haste de madeira presa no centro de 

uma membrana de couro, pelo lado interno. Friccionando a haste com um pedaço de tecido molhado e 

pressionando a parte externa da cuíca com o dedo, produz-se uma onda sonora de ronco característico. Quando 

essa onda sonora propaga-se, 

a) sua velocidade diminui. 

b) sua amplitude aumenta. 

c) há transporte de matéria. 

d) aumenta a sua frequência. 

e) há propagação de energia. 

 

05. Analise as imagens abaixo e indique qual o melhor meio de propagação do som, isso ocorre por quê?  

  

 

 

 

06. O som para ser produzido e chegar a ser ouvido pelo homem depende de alguns fatores, analise a imagem 

abaixo e explique com é possível que a informação chegue ao cérebro. 

 


