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1. Ondas de luz e espetro eletromagnético
1.1. Ondas de luz e sua propagação

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 80-84]

1.  Em cada uma das seguintes frases, indica qual dos termos alternativos torna a frase correta. 
[Pág. 80] 

 (A)  As ondas eletromagnéticas estão presentes como radiação visível/ultravioleta quando 
vemos uma sala iluminada.

 (B)  As ondas eletromagnéticas estão presentes como radiação visível/infravermelha quando 
utilizamos o comando para mudar o canal da televisão.

 (C)  As ondas eletromagnéticas estão presentes como radiação infravermelha/ultravioleta 
quando vamos à praia e ficamos bronzeados.

 (D)  A luz é uma onda sonora/eletromagnética que pode ser audível/visível ou não visível.

2.  Faz a correspondência correta entre os elementos da coluna A e os elementos da coluna B. 
[Págs. 82 e 83]

Coluna A Coluna B

Materiais 
transparentes • • 

Materiais que deixam passar parcialmente a luz visível que 
neles incide, não sendo possível ver com nitidez através 
deles.

Materiais  
opacos • • 

Materiais que deixam passar praticamente toda a luz visível 
que neles incide e, por isso, é possível detetar a luz que os 
atravessa permitindo uma visão nítida através deles.

Materiais 
translúcidos • • Materiais que não deixam passar a luz visível que neles 

incide.

3.  Considera os seguintes materiais:

 
papel vegetal água vidro fosco madeira vidro metal

  Classifica cada um desses materiais em materiais transparentes, translúcidos e opacos.  
[Págs. 82 e 83]

 

Materiais transparentes

 

Materiais translúcidos

 

Materiais opacos
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4. Preenche o seguinte crucigrama. 

 1.  Feixe luminoso em que os raios convergem para um ponto.

 2.  Corpos que emitem ou têm luz própria.

 3.  Feixe de raios luminosos em que os mesmos são paralelos entre si.

 4.  Corpos que não emitem nem têm luz própria e que apenas são visíveis quando a luz que neles incide é 
refletida e se propaga até aos nossos olhos.

 5.  Zona onde não incide luz visível devido à interposição de um objeto opaco.

 6.  Feixe luminoso em que os raios divergem a partir de um ponto.

 7.  Ramo da Física que estuda a luz.
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5.  Seleciona com um X a opção que representa corretamente o triângulo da visão que nos 
permite ver a Lua e o Sol. [Pág. 82]

  (A)   (B)  

   

  (C)   (D)  

   


